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๑. เรื่องภกิษุ ๕๐๐ รูปผู้ขวนขวายในปฐวีกถา
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในกรุงสาวตัถี ทรงปรารภภิกษุ ๕๐๐ รูป ผู้ขวนขวายในปฐวกีถา ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ 
“โก อิมำ ปฐวึ วิเชสฺสติ” เป็นต้น.

[ควรปรารภแผ่นดินภายใน]

ดังได้สดับมา ภกิษุเหล่าน้ัน เที่ยวจารกิไปในชนบทกับพระผู้มีพระภาค มาถึงพระเชตวันแล้วน่ังในหอฉันในเวลาเย็น 
เล่าถึงเรื่องแผ่นดินในสถานที่ตนไปแล้วๆ ว่า “สถานเป็นที่ไปสู่บ้านโน้นจากบ้านโน้น เสมอ ไม่เสมอ มีเปือกตมมาก 
มีกรวดมาก มดีินดำามดีินแดง.”

พระศาสดา เสดจ็มาตรัสถามวา่ “ภิกษุทั้งหลาย บัดน้ี พวกเธอน่ังสนทนากันด้วยเรื่องอะไรหนอ?” 
เมื่อภิกษุเหล่าน้ันกราบทูลว่า “ด้วยเรือ่งแผ่นดินในสถานทีพ่วกเข้าพระองค์เที่ยวไปแล้ว พระเจ้าข้า” ดังน้ีแล้ว จึงตรัสว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย น่ันชื่อว่าแผ่นดินภายนอก, การที่พวกเธอทำาบรกิรรมในแผ่นดินภายในจึงจะควร” ดังน้ี 
แล้วได้ทรงภาษิต ๒ พระคาถาน้ีวา่

“ใคร จักรู้ชดัซ่ึงแผ่นดินน้ีและยมโลกกับมนุสสโลกน้ี พร้อมทั้งเทวโลก, 
ใครจกัเลือกบทธรรมอันเราแสดงดีแล้ว เหมือนนายมาลาการผู้ฉลาด
เลือกดอกไม้ ฉะน้ัน.

พระเสขะจักรู้ชดัแผ่นดินและยมโลกกับมนุสสโลกน้ีพร้อมทั้งเทวโลก. 
พระเสขะจักเลือกบทธรรมอันเราแสดงดีแล้ว เหมือนนายมาลาการผู้ฉลาด
เลือกดอกไม้ฉะน้ัน.”

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน สองบทว่า โก อิมำ  ความว่า ใคร (จักรู้ชัด) ซ่ึงแผ่นดินน้ี กล่าวคืออตัตภาพ.

บทว่า วิเชสฺสติ  ความว่า จกัรู้แจ้ง คือแทงตลอด ได้แก่ ทำาให้แจ้ง ดว้ยญาณของตน.

บทว่า ยมโลกญฺจ  ได้แก่ อบายโลก ๔ อย่างด้วย.

สองบทว่า อิมำ สเทวกำ  ความว่า ใคร จักรู้ชดั คือจกัทราบชัด ได้แก่ แทงตลอด ทำาให้แจ้ง ซ่ึงมนุสสโลกน้ีกับเทวโลกดว้ย.

พระศาสดาย่อมตรัสถามดังน้ี.

บาทพระคาถาว่า โก ธมฺมปทำ สุเทสิตำ  ความว่า ใคร จักเลือก คือคดั ได้แก่ พิจารณาเห็น แทงตลอด ทำาให้แจ้ง ซ่ึงบทธรรม 
กล่าวคือโพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ๑ ที่ชื่อวา่อันเราแสดงดีแล้ว เพราะความเป็นธรรมอันเรากล่าวแล้วตามความเป็นจริง 
เหมือนนายมาลาการผู้ฉลาดเลือกดอกไม้อยู่ฉะน้ัน.

๑ คือ สติปฏัฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔  อิทธิบาท ๔  อินทรีย์ ๕  พละ ๕  โพชฌงค์ ๗  มรรคมีองค์ ๘.
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บทว่า เสโข เป็นต้น  ความว่า 
พระอริยบุคคล ๗ จำาพวก ต้ังต้นแต่ท่านผูต้ั้งอยู่ในโสดาปัตติมรรค จนถึงท่านผู้ตั้งอยู่ในอรหัตมรรค ช่ือว่าพระเสขะ 
เพราะยังศึกษาสิกขา ๓ เหล่าน้ี คือ อธิสีลสกิขา อธจิิตตสกิขา อธิปัญญาสิกขา  คร่าออกอยู่ ซ่ึงฉันทราคะ๑ จากอัตตภาพน้ัน 
ดว้ยอรหัตมรรค  ชื่อว่าจกัรู้ชดั คือจักทราบชัด ได้แก่ แทงตลอด ทำาให้แจ้ง ซ่ึงแผ่นดินน้ี กลา่วคืออตัตภาพ.

บทว่า ยมโลกญฺจ เป็นต้น  ความว่า พระเสขะน้ันน่ันแหละจักรู้ชัด คือจักทราบชัด ได้แก่ แทงตลอด ทำาให้แจ้ง ซ่ึงยมโลก 
มีประการอันกล่าวแล้วอย่างน้ัน และมนุสสโลกน้ี กับทั้งเทวโลกทั้งหลาย ช่ือวา่พร้อมทั้งเทวโลก.  

พระผู้ยังต้องศึกษา ๗ จำาพวกน้ันแหละ ชื่อว่า เสขะ.

อธิบายว่า นายมาลาการผู้ฉลาด เข้าไปสู่สวนดอกไม้แล้ว เว้นดอกไม้ท่ีอ่อนและตูม ท่ีสัตว์เจาะ ท่ีเห่ียว และท่ีเกิดเป็นปมเสียแล้ว 
เลือกเอาเฉพาะแต่ดอกไมท้ี่งาม ท่ีเกิดดีแล้ว ชื่อฉันใด   
พระเสขะ จักเลือก คือคัด ได้แกพ่ิจารณาเห็น แทงตลอด ทำาให้แจ้ง แม้ซ่ึงบทแห่งโพธิปักขิยธรรมน้ี ที่เรากล่าวดีแล้ว 
คือแสดงดีแล้ว ฉันน้ันน่ันแล.

พระศาสดาทรงเฉลยปัญหาทีเดียว.

ในเวลาจบเทศนา ภิกษุ ๕๐๐ รูป บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายแล้ว.

เทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่บริษัทผู้ประชุมกัน ดังน้ีแล.

เรื่องภกิษุ ๕๐๐ รูปผู้ขวนขวายในปฐวีกถา จบ.

๑ ฉันทราคะ แปลว่า ความกำาหนัดดว้ยอำานาจความพอใจ.
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๒. เรือ่งพระเถระผู้เจริญมรีจกิัมมัฏฐาน
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในกรุงสาวตัถี ทรงปรารภภิกษุรูปใดรูปหน่ึง ผู้เจริญมรีจิกัมมัฏฐาน ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า 
“เผณูปมำ” เป็นต้น.

[พระเถระเจริญมรีจิกัมมัฏฐาน]

ดังได้สดับมา พระเถระน้ัน เรียนกัมมัฏฐานในสำานักพระศาสดา แล้วคิดวา่ “เราจักทำาสมณธรรม” ดังน้ี 
แล้วเข้าไปสู่ป่า พากเพียรพยายามแล้ว ก็ไม่อาจบรรลุพระอรหัตได้ จึงกลับมายังสำานักพระศาสดา ดว้ยตั้งใจวา่ 
“จักทูลอาราธนาให้ตรัสบอกพระกัมมัฏฐานให้วิเศษ,” เห็นพยับแดดในระหว่างทาง เจริญมรีจกิัมมัฏฐาน๑ ว่า 
“พยับแดดน้ี ต้ังข้ึนแล้วในฤดรู้อน ย่อมปรากฏแก่บุคคลทั้งหลาย ผู้ยืนอยู่ ณ ที่ไกล ดุจมรีูปร่าง,  
แต่ไม่ปรากฏเลย แก่บุคคลผู้มาสู่ท่ีใกล้ ฉันใด;  แม้อัตตภาพน้ี ก็มีรูปเหมือนอย่างน้ัน เพราะอรรถว่าเกิดข้ึนและเส่ือมไป ฉันน้ัน”
เดินมาแล้ว เมื่อยล้าในหนทาง  อาบนำ้าในแม่นำ้าอจิรวดี  น่ังทีร่่ม (ไม)้ ริมฝั่งแม่นำ้ามีกระแสอันเชี่ยวแห่งหน่ึง 
เห็นฟองนำ้าใหญ่ ตั้งข้ึนด้วยกำาลังแห่งนำ้ากระทบกันแล้วแตกไป ได้ถือเอาเป็นอารมณว์่า 
“แม้อัตตภาพน้ี ก็มีรูปอย่างน้ันเหมือนกัน  เพราะอรรถว่าเกิดข้ึนแล้วก็แตกไป.”

[ทรงเปรียบกายด้วยฟองนำ้าและพยับแดด]

พระศาสดา ประดับอยู่ที่พระคันธกุฎีน่ันแล ทรงเห็นพระเถระน้ันแล้ว จึงตรัสวา่ “อยา่งน้ันน่ันแหละ ภิกษุ 
อัตตภาพน้ีมีรูปอย่างน้ันแล มีการเกิดข้ึนและแตกไปเป็นสภาพแน่แท้ เหมือนฟองนำ้า (และ) พยับแดด” ดังน้ีแล้ว 
ตรัสพระคาถาน้ีวา่

“ภิกษุรู้แจ้งกายน้ี (ว่า) มฟีองนำ้าเป็นเครื่องเปรียบ, 
รู้ชัดกายน้ี (วา่) มีพยับแดดเป็นธรรม  ตัดพวงดอกไม้ของมารเสียแล้ว 
พึงถึงสถานที่มัจจุราชไม่เห็น.”

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ เผณูปมำ  ความว่า รู้แจ้งกายน้ี คือ อันนับว่าเป็นที่ประชุมแห่งส่วนต่างๆ มีผมเป็นต้น ว่า 
“เห็นสมดว้ยฟองนำ้า เพราะอรรถว่า ไม่มกีำาลัง มีกำาลังทราม ไม่ตั้งอยู่นานและเป็นไปชั่วกาล.”

บทว่า มรีจิธมฺมำ เป็นต้น  ความว่า รู้ชดั คือรู้ ได้แก่ทราบ ว่า 
“แม้กายน้ี ชือ่ว่ามพียับแดดเป็นธรรม เพราะอรรถวา่ เป็นไปชั่วขณะและปรากฏนิดหน่อย 
เหมือนอย่างพยับแดด เป็นดุจมีรูปรา่ง (และ) เป็นดุจเข้าถึงความเป็นของที่ควรถือเอาได้ แก่บุคคลทั้งหลายผู้ยืนอยู่ ณ ที่ไกล, 
(แต่) เมื่อบุคคลเข้าไปใกล้ ย่อมปรากฏเป็นของว่างเปล่า เข้าถึงความเป็นของถือเอาไม่ได้ ฉะน้ัน.”

๑ กัมมัฏฐานมีการพิจารณาพยับแดดเป็นอารมณ์.
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สองบทว่า มารสฺส ปปุปฺผกานิ เป็นต้น  ความว่า ภิกษุผู้ขีณาสพ๑ ตัดวัฏฏะอันเป็นไปในไตรภูมิ๒ 
กล่าวคือพวงดอกไม้ของมารเสียได้ ด้วยอริยมรรคแล้ว  พึงถึงสถานที่ไม่เห็น คือที่อันไม่เป็นวิสัย ของมัจจรุาช 
ได้แกพ่ระอมตมหานิพพาน.

ในกาลจบคาถา  พระเถระบรรลพุระอรหัตพร้อมดว้ยปฏิสัมภิทาทั้งหลายแล้ว 
ชมเชย สรรเสริญ ถวายบังคมพระสรีระของพระศาสดา ซ่ึงมีวรรณะดุจทองคำา มาแลว้ ดังน้ีแล.

เรื่องพระเถระผู้เจริญมรีจกิัมมัฏฐาน จบ.

๑ ผู้มีอาสวะส้ินแล้ว.
๒ ภูมิ ๓ คือ กามาวจรภูมิ รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ.
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๓. เรือ่งพระเจ้าวิฑูฑภะ
พระศาสดา เม่ือประทับอยู่ในพระนครสาวัตถี ทรงปรารภพระเจ้าวิฑูฑภะพร้อมท้ังบริษัท ซ่ึงถูกห้วงนำ้าท่วมทับให้สวรรคตแล้ว 
ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ “ปุปฺผานิ เหว ปจินนฺตำ” เป็นต้น.

อนุปุพพีกถาในเรื่องน้ัน ดังต่อไปน้ี

[๓ พระกุมาร ไปศึกษาศิลปะในกรุงตกักสิลา]

พระกุมาร ๓ พระองค์เหล่าน้ี คือ 
“พระราชโอรสของพระเจ้ามหาโกศล ในพระนครสาวัตถี พระนามว่า ปเสนทิกุมาร, 
พระกุมารของเจ้าลิจฉวี ในพระนครเวสาลี พระนามว่า มหาลิ,   
โอรสของเจ้ามัลละ ในพระนครกุสินารา พระนามว่า พันธุละ” 
เสด็จไปนครตักกสิลา เพื่อเรียนศิลปะในสำานักอาจารย์ทิศาปาโมกข์  มาพบกันที่ศาลานอกพระนคร 
ตา่งก็ถามถึงเหตุที่มา ตระกูล และพระนามของกันและกันแล้ว เป็นพระสหายกัน ร่วมกันเข้าไปหาอาจารย์  
ต่อกาลไม่นานนัก (ก็) เรียนศิลปะสำาเรจ็ (จึง) กราบลาอาจารยพ์รอ้มกันเสด็จออก (จากกรุงตกักสิลา) ได้ไปสู่ที่อยู่ของตนๆ.

[๓ พระกมุารได้รับตำาแหน่งต่างกัน]

บรรดาพระกุมารทั้ง ๓ พระองค์น้ัน 
ปเสนทิกุมาร ทรงแสดงศิลปะถวายพระชนก อันพระชนกทรงเลื่อมใสแล้ว (จึง) อภิเษกในราชสมบัติ.

มหาลิกุมาร เมื่อจะทรงแสดงศิลปะแก่เจ้าลิจฉวีทั้งหลาย ก็ทรงแสดงดว้ยความอุตสาหะมาก.

พระเนตรของพระองค์ได้แตกไปแล้ว.

พวกเจ้าลจิฉวีปรึกษากันว่า 
“พุทโธ่เอ๋ย อาจารย์ของพวกเรา ถึงความเสียพระเนตรแล้ว, พวกเราจะไม่ทอดทิ้งทา่น, จกับำารุงทา่น” ดังน้ีแล้ว 
จึงได้ถวายประตู๑ ด้านหน่ึง ซ่ึงเก็บส่วย๒ได้วันละแสน แก่มหาลิกุมารน้ัน.

พระองค์ทรงอาศัยประตูน้ัน ให้โอรสของเจ้าลิจฉวี ๕๐๐ องค์ ทรงศึกษาศิลปะ อยู่แล้ว.

(ฝา่ย) พันธุลกุมาร เมื่อพวกตระกูลมัลลราชกลา่ววา่ “ขอพันธุลกุมารจงฟันไม้ไผ่เหล่าน้ี” ดังน้ีแล้ว 
ได้กระโดดข้ึนไปยังอากาศ (สูง) ถึง ๘๐ ศอก เอาดาบฟันมัด(ไม้ไผ)่ ๖๐ ลำา 
ที่พวกเจ้ามัลละเอาไม้ไผ่ ๖๐ ลำาใส่ซ่ีเหล็กในทา่มกลางแล้ว ให้ยกข้ึนตั้งไว้ (ขาดกระเด็น) ไปแล้ว.

พันธุลกุมารน้ันได้ยินเสียงดัง “กริก๊” ของซ่ีเหล็กในมัดสุดท้าย (จึง) ถามว่า “น่ีอะไร?” 
ได้ยินวา่เขาเอาซ่ีเหล็กใสใ่นไม้ไผ่ทุกมัดแล้ว จึงทิ้งดาบ ร้องไห้พลางพูดวา่ 
“บรรดาญาติและเพือ่นของเราประมาณเท่าน้ี แม้แต่คนเดียว ซ่ึงเป็นผู้มีความสิเนหา (ในเรา) มิได้บอกเหตุน้ี (แก่เรา);   

๑ ประตู หมายถึง หมู่บ้านท่ีตั้งอยู่ทางด้านหนึ่ง.
๒ ภาษี
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ก็หากว่า เราพึงรู้ไซร้, พึงฟันไม่ให้เสียงซ่ีเหล็กดังข้ึนเลย” 
แล้วทูลแก่พระชนนีและพระชนกว่า “หม่อมฉันจักฆ่าเจา้มัลละเหล่าน้ีแม้ทั้งหมดแล้วครองราชสมบัติ”  
อันพระชนนีและพระชนกห้ามแล้ว โดยประการต่างๆ เป็นต้นวา่ “ลูกเอ๋ย น้ี เป็นราชประเพณี, เจ้าไม่ได้เพื่อจะทำาอยา่งน้ัน” 
จึงทูลว่า “ถ้ากระน้ัน หม่อมฉันจักไปสู่สำานักเพื่อนของหม่อมฉัน” ดังน้ี ได้เสด็จไปเมืองสาวัตถีแล้ว.

พระเจ้าปเสนทิทรงทราบการเสดจ็มาของพันธุละน้ัน ก็ทรงต้อนรับ เชิญให้เสดจ็เข้าพระนครด้วยสักการะใหญ่แล้ว 
ทรงตั้งไวใ้นตำาแหน่งเสนาบดี.

พันธุลเสนาบดีน้ัน ให้เชิญพระชนนีและพระชนกมาพักอาศัยอยู่ในเมืองสาวตัถีน้ันน่ันแล.

[พระราชาทรงเลี้ยงภัตตาหารภกิษุเอง]

ภายหลังวันหน่ึง พระราชาทรงยืนอยู่ปราสาทชั้นบน ทรงแลดูไปยังระหวา่งถนน 
เห็นภิกษุหลายพันรูป ซ่ึงไปเพื่อต้องการทำาภตักิจ ในคฤหาสน์ของท่านเหล่าน้ี คือ 
“อนาถบิณฑิกเศรษฐี จฬูอนาถบิณฑิกเศรษฐี นางวิสาขา นางสุปปวาสา” จึงตรัสถามว่า “พระผู้เป็นเจา้ทั้งหลายไปไหนกัน?”
เม่ือพวกราชบุรุษทูลว่า “ข้าแต่สมมติเทพ ภิกษุ ๒,๐๐๐ รูป ไปเพ่ือประโยชน์แก่ภัตท้ังหลายมีนิจภัตสลากภัตและคิลานภัต เป็นต้น
ในคฤหาสน์ของอนาถบิณฑิกเศรษฐีทุกๆ วัน, ภิกษุ ๕๐๐ รูป ไปคฤหาสน์ของจูฬอนาถบิณฑิกเศรษฐีเป็นนิตย์.  
ของนางวิสาขา (และ) นางสุปปวาสา ก็เช่นเดียวกัน” ดังน้ีแล้ว ทรงพระประสงค์จะบำารุงภิกษุสงฆ์ ด้วยพระองค์เองบ้าง 
จึงเสด็จไปวิหาร ทรงนิมนต์พระศาสดา พรอ้มกับภิกษุ ๑,๐๐๐ รูป ถวายทานด้วยพระหัตถ์ (เอง) สิ้น ๗ วัน  
ในวันที่ ๗ ถวายบังคมพระศาสดาแล้ว ทูลวา่ 
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระองคจ์งทรงรับภิกษาของข้าพระองค์ พร้อมดว้ยภิกษุ ๕๐๐ รูป เป็นนิตย์เถิด.”

พระศาสดา. มหาบพิตร  ธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ย่อมไม่รับภิกษาประจำาในที่แห่งเดียว, 
ประชาชนเป็นจำานวนมาก ย่อมหวังเฉพาะการมาของพระพุทธเจา้ทั้งหลาย.

พระราชา. ถ้ากระน้ัน ขอพระองค์ โปรดส่งภกิษุรูปหน่ึงไปประจำาเถิด.

พระศาสดาไดท้รงทำาให้เป็นภาระของพระอานนทเถระ.

[พระราชาทรงลืมจัดการเลี้ยงภกิษุถึง ๓ วัน]

พระราชาไม่ทรงจัด (เจา้หน้าที่) ไวว้่า “เมื่อภิกษุสงฆ์มาแล้ว ชื่อวา่ชนเหล่าน้ี รับบาตรแล้ว จงอังคาส” 
ทรงอังคาสดว้ยพระองค์เองเทา่น้ันตลอด ๗ วัน  ในวันที่ ๘ ทรงลืมไป จึงได้ทรงทำาให้เน่ินช้าแล้ว.

ก็ธรรมดาในราชตระกูล  ชนทั้งหลาย อันพระราชามิได้ทรงสั่งแล้ว 
ย่อมไม่ได้เพื่อปูอาสนะทั้งหลาย นิมนต์พวกภิกษุให้น่ังแล้วอังคาส.

พวกภิกษุ (ก็) คิดกันว่า “เราไม่อาจเพื่อยับยั้ง๑อยู่ในที่น้ีได้” พากันหลีกไปเสียหลายรูป.

แม้ในวันที่ ๒ พระราชา (ก็) ทรงลืมแล้ว.

๑ ฐาตุำ ดำารง, หยุดอยู่, หยดุคอยอยู่, พักอยู่
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แม้ในวันที่ ๒ ภิกษุเป็นอันมาก (ก็) พากันหลีกไป.

ถึงในวันที่ ๓ พระราชากท็รงลืม.

ในกาลน้ัน เว้นพระอานนทเถระองค์เดียวเท่าน้ัน พวกภิกษุที่เหลือ พากันหลีกไป (หมด).

[คนมีบุญย่อมหนักในเหตุ]

ธรรมดาผู้มีบุญทั้งหลาย ย่อมเป็นผู้เป็นไปในอำานาจแห่งเหตุ จึงรักษาความเลื่อมใสแห่งตระกูลทั้งหลายไว้ได้.

ก็สาวกของพระตถาคตแม้ทั้งหมดที่ถึงฐานันดร ต้ังต้นแต่ชนทั้ง ๘ เหล่าน้ี คือ 
อัครสาวก ๒ รูป คือ พระสารีบุตรเถระ พระมหาโมคคัลลานเถระ, 
อัครสาวิกา ๒ รูป คือ นางเขมา นางอุบลวรรณา, 
บรรดาอุบาสกทั้งหลาย อุบาสกผู้เป็นอัครสาวก ๒ คน คือ จิตตคฤหบดี  หัตถกอุบาสก ชาวเมืองอาฬวี, 
บรรดาอุบาสิกาทั้งหลาย อุบาสกิาผู้เป็นอัครสาวกิา ๒ คน คอื มารดาของนันทมาณพ ชื่อเวฬกุัณฏกี  นางขุชชฺตรา, 
(ลว้น) มีบุญมาก สมบูรณ์ดว้ยอภินิหาร เพราะความเป็นผู้บำาเพ็ญบารมี๑ ๑๐ โดยเอกเทศ.

[พระราชาเสด็จไปทราบทูลพระศาสดา]

แม้พระอานนทเถระ มีบารมีอันบำาเพ็ญแล้วตั้งแสนกัป สมบูรณ์ดว้ยอภินิหาร มีบุญมาก 
เมื่อจะรักษาความเลื่อมใสของตระกูล จึงได้ยับยั้งอยู่ เพราะความที่ตนเป็นไปในอำานาจแห่งเหตุ.

พวกราชบุรุษนิมนต์ทา่นรูปเดียวเท่าน้ันให้น่ังแล้วอังคาส.

พระราชาเสด็จมาในเวลาที่พวกภิกษุไปแล้ว ทรงเห็นขาทนียะและโภชนียะตั้งอยูอ่ย่างน้ันแหละ จึงตรัสถามว่า 
“พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายมิได้มาหรือ?” ทรงสดับวา่ “พระอานนทเถระมารูปเดียวเท่าน้ัน พระเจา้ข้า” 
ทรงพิโรธภิกษุทั้งหลายว่า “พระผู้เป็นเจา้ทั้งหลาย ได้ทำาการตัดขาดต่อเราเพียงเทา่น้ีเป็นแน่” 
จึงเสด็จไปสำานักพระศาสดา กราบทูลว่า 
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์จัดแจงภิกษาไว้ เพื่อภิกษุ ๕๐๐ รูป, ทราบวา่ พระอานนทเถระรูปเดียวเท่าน้ันมา, 
ภิกษาที่หม่อมฉันจัดแจงแล้ว ตั้งอยู่อย่างน้ันน่ันเอง. ภิกษุ ๕๐๐ รูป ไม่ทำาความสำาคัญในพระราชวังของหม่อมฉัน (เลย);  
จักมีเหตุอะไรหนอแล?”

[ตระกูลท่ีภิกษุควรเข้าไปและไม่ควรเข้าไป]

พระศาสดาไม่ตรัสโทษของพวกภิกษุ ตรัสว่า 
“มหาบพิตร สาวกทั้งหลายของอาตมภาพ ไม่มีความคุ้นเคยกับพระองค์, เพราะเหตุน้ัน ภิกษุทั้งหลายจกัไม่ไปแล้ว” 
เมื่อจะทรงประกาศเหตุแห่งการไม่เข้าไป และเหตุแห่งการเข้าไปสู่ตระกูลทั้งหลาย 
ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้ว ตรัสพระสูตร๒ น้ีว่า

๑ บารมี ๑๐ คือ ทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมบารมี ปัญญาบารมี วิริยบารมี ขันติบารมี สัจจบารมี อธิฏฐานบารมี เมตตาบารมี อุเบกขาบารมี.
๒ องฺ. นวก. ๒๓/๔๐๑.
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“ภิกษุทั้งหลาย ตระกูลที่ประกอบด้วยองค์ ๙ ภกิษุยังไม่เข้าไปแล้ว ก็ไม่ควรเข้าไป, และครั้นเข้าไปแล้ว ก็ไม่ควรน่ังใกล้,   
(ตระกูลที่ประกอบ) ด้วยองค์ ๙ เป็นไฉน?   (ตระกูลที่ประกอบด้วยองค์ ๙ เหล่าน้ี; คือ 

(๑) เขาไม่ต้อนรับด้วยความพอใจ
(๒) ไม่อภิวาทดว้ยความพอใจ 
(๓) ไม่ให้อาสนะดว้ยความพอใจ 
(๔) ซ่อนของที่มีอยู่ของเขาไว้ 
(๕) เมื่อของมีอยู่มาก กใ็ห้แต่น้อย  

(๖) เมื่อมีของประณีต ก็ให้ของเศร้าหมอง 
(๗) ให้โดยไม่เคารพ ไม่ให้โดยความเคารพ 
(๘) ไม่น่ังใกล้เพื่อฟังธรรม 
(๙) เมื่อกล่าวธรรมอยู่ เขาก็ไม่ยินดี.

ภิกษุท้ังหลาย ตระกูลท่ีประกอบด้วยองค์ ๙ เหล่าน้ีแล ภิกษุยังไม่เข้าไปแล้ว ก็ไม่ควรเข้าไป และคร้ันเข้าไปแล้ว ก็ไม่ควรน่ังใกล้.

ภิกษุทั้งหลาย ตระกูลที่ประกอบด้วยองค์ ๙ ภิกษุยังไม่เข้าไป ก็ควรเข้าไป และเมื่อเข้าไปแล้ว ก็ควรน่ังใกล้.

(ตระกูลที่ประกอบ) ด้วยองค์ ๙ เป็นไฉน? (ตระกูลที่ประกอบด้วยองค์ ๙ เหล่าน้ี): คือ 

(๑) เขาต้อนรับด้วยความพอใจ 
(๒) อภิวาทดว้ยความพอใจ 
(๓) ให้อาสนะดว้ยความพอใจ 
(๔) ไม่ซ่อนของที่มีอยู่ของเขาไว้ 
(๕) เมื่อของมีมาก ก็ให้มาก 

(๖) เมื่อมีของประณีต ก็ให้ของประณตี 
(๗) ให้โดยเคารพ ไม่ให้โดยไม่เคารพ 
(๘) เข้าไปน่ังใกล้เพื่อฟังธรรม 
(๙) เมื่อกล่าวธรรมอยู่ เขาก็ยินดี

ภิกษุทั้งหลาย ตระกูลที่ประกอบด้วยองค์ ๙ เหล่าน้ีแล ภิกษุยังไมเ่ข้าไป ก็ควรเข้าไป และครั้นเข้าไปแล้ว ก็ควรน่ังใกล้.” 

แล้วจึงตรัสวา่ “มหาบพติร สาวกของอาตมา เมื่อไม่ได้ความคุ้นเคยจากสำานักของพระองค์ จึงจกัไม่ไป ด้วยประการฉะน้ีแล;

แท้จริง โบราณบัณฑติทั้งหลาย แม้เขาบำารุงอยู่ด้วยความเคารพในที่ๆ ไม่คุ้นเคย ถึงเวทนาแทบปางตาย 
ก็ได้ไปสู่ท่ีของผู้คุ้นเคยกันเหมือนกัน” อันพระราชาทูลถามว่า “ในกาลไร? พระเจ้าข้า” ทรงนำาอดีตนิทานมา (สาธกดังต่อไปน้ี)

[เรื่องเกสวดาบส]

ในอดตีกาล เมื่อพระเจา้พรหมทัต เสวยราชสมบัตใินพระนครพาราณสี 
พระราชาพระนามว่า เกสวะ ทรงสละราชสมบัติ ผนวชเป็นฤษี.

บุรุษ ๕๐๐ คน (ออก) บวชตามพระราชาน้ัน.

ท้าวเธอไดพ้ระนามว่า เกสวดาบส.

อน่ึง นายภูษามาลาของพระองค์ ก็ไดต้ามบวชเป็นอันเตวาสิก นามว่า กัปปกะ.

เกสวดาบสกับบริษัท อาศัยอยู่ในหิมวันตประเทศสิ้น ๘ เดือน ในฤดูฝน เพื่อต้องการเสพรสเค็มและรสเปรี้ยว 
ไปถึงกรุงพาราณสีแล้ว เข้าไปสู่พระนครเพื่อภิกษา.

ลำาดับน้ัน พระราชาทรงเห็นดาบสน้ัน ทรงเลื่อมใส 
ทรงรับปฏิญญาเพื่อประโยชน์แก่การอยู่ในสำานักของพระองค์ตลอด ๔ เดือน  
(นิมนต์) ให้พักอยู่ในพระราชอุทยาน ย่อมเสด็จไปสู่ที่บำารุงพระดาบสน้ัน ทั้งเย็นทั้งเช้า.
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พวกดาบสที่เหลือ พักอยู่ ๒-๓ วัน รำาคาญด้วยเสียงอึงคะนึงต่างๆ มีเสียงช้างเป็นต้น๑ จึงกล่าวว่า 
“ท่านอาจารย์ พวกกระผมรำาคาญใจ, จะไปละ”

เกสวะ. จะไปไหนกัน? พ่อ.
อันเตวาสกิ. ไปสู่หิมวันตประเทศ ทา่นอาจารย์.
เกสวะ. ในวันที่พวกเรามาทีเดียว  พระเจ้าแผ่นดินทรงรับปฏิญญา เพื่อประโยชน์แก่การอยูใ่นที่น้ีตลอด ๔ เดือน, 

พวกเธอจักไปเสียอย่างไรเล่า? พ่อ.

อันเตวาสกิกล่าววา่ “ท่านอาจารย์ไม่บอกพวกกระผมเสียก่อน แล้วจึงถวายปฏิญญา,  พวกกระผมไม่สามารถจะอยู่ในที่น้ีได้, 
จักอยูใ่นที่ๆ (พอ) ฟังความเป็นไปของท่านอาจารย์ได้ ซ่ึงไม่ไกลจากที่น้ี” ดังน้ี พากันไหวพ้ระอาจารย์แล้วหลีกไป.

อาจารย์คงอยู่กับอันเตวาสิก ชื่อ กัปปกะ (เท่าน้ัน).

พระราชาเสด็จมาสู่ที่บำารุง ตรัสถามว่า “พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายไปไหน?”.

เกสวดาบสทูลว่า “มหาบพิตร พวกดาบสเหล่าน้ันบอกว่า ‘พวกกระผมรำาคาญใจ’ ดังน้ีแล้ว ก็ไปสู่หิมวันตประเทศ”

กาลต่อมาไม่นานนัก แม้กัปปกดาบส (ก็) รำาคาญแล้ว แม้ถูกอาจารย์ห้ามอยู่บ่อยๆ ก็กล่าววา่ “ไม่อาจ” แล้วก็หลีกไป.

แต่กัปปกดาบสน้ัน ไม่ไปสำานักของพวกดาบสนอกน้ี คอยฟังข่าว๒ ของอาจารย์อยูใ่นที่ไม่ไกลนัก.

ในกาลต่อมาเมื่ออาจารย์คิดถึงพวกอันเตวาสกิ โรคในท้องก็เกดิข้ึน.

พระราชารับสั่งให้แพทย์เยียวยา.

โรคก็ไม่สงบได้.

พระดาบสจึงทูลว่า “มหาบพิตร พระองค์ทรงพระประสงค์จะให้โรคของอาตมภาพสงบหรือ?”

พระราชา. ข้าแต่ทา่นผู้เจริญ หากวา่ข้าพเจา้อาจ, ก็พึงทำาความผาสกุแก่ท่าน เดี๋ยวน้ีแหละ.
ดาบส. มหาบพติร หากวา่ พระองค์ทรงปรารถนาความสุขแก่อาตมภาพไซร้, 

โปรดส่งอาตมภาพไปสำานักพวกอันเตวาสกิเถิด.

พระราชาทรงรับวา่ “ดีละ ครับ” แล้วให้ดาบสน้ันนอนบนเตียงน้อย ทรงส่งอมาตย์ (ไป) ๔ นาย 
มีนารทอมาตย์เป็นหัวหน้า ดว้ยรับสั่งว่า “พวกท่านทราบข่าวของพระผู้เป็นเจ้าของเราแล้ว พึงส่งข่าวถึงเรานะ.”

กัปปกอันเตวาสิก ทราบว่าอาจารย์มา ก็ทำาการต้อนรับ เมื่ออาจารยก์ล่าวว่า “พวกนอกน้ีไปอยู่ที่ไหนกัน?” 
จึงเรียนวา่ “ทราบว่าอยูท่ี่โน้น.”

อันเตวาสกิแม้เหล่าน้ัน ทราบว่าอาจารย์มาแลว้ (มา) ประชุมกัน ณ ที่น้ันน่ันแล ถวายนำ้ารอ้นแล้ว ได้ถวายผลาผลแก่อาจารย์.

โรคสงบแล้วในขณะน้ันเอง.

พระดาบสน้ัน มีวรรณะประดุจทองคำาโดย ๒-๓ วันเท่าน้ัน.

๑ อันเสียงท้ังหลายมีเสียงช้างเป็นต้น เบียดเบียนแล้ว.
๒ ปวตฺตึ.
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ลำาดับน้ัน นารทอมาตย์ถามวา่๑

“ข้าแต่เกสีดาบสผู้มีโชค อย่างไรหนอ ท่านจึงละพระราชา 
ผู้เป็นจอมแห่งมนุษย์ ผู้บันดาลสมบัติน่าใคร่ทั้งสิ้นให้สำาเรจ็เสีย 
แล้วยินดีในอาศรมของกัปปกดาบส.”

ท่านตอบว่า

“คำาไพเราะชวนให้รื่นรมย์มีอยู่, รุกขชาติเป็นที่เพลินใจมีอยู่,  
ดูก่อนนารทะ คำาที่กัปปกะกลา่วดีแล้ว ย่อมให้เรายินดีได้”

นารทอมาตย์ถามว่า

“ทา่นบรโิภคข้าวสุกแห่งข้าวสาลี อันจืด ดว้ยเน้ือดีๆ  แล้ว, 
ข้าวฟ่างและลูกเดือย ซ่ึงหารสเค็มมิได้ จะทำาให้ทา่นยินดีได้อยา่งไร?”

ท่านตอบว่า

“ผู้คุ้นเคยกันบริโภค๒ อาหารไม่อร่อยหรืออร่อย น้อยหรือมากในที่ใด, (อาหาร
ที่บริโภคในที่น้ันก็ให้สำาเร็จประโยชน์ได้) 
เพราะวา่ รสทั้งหลายมีความคุ้นเคยเป็นอย่างยิ่ง.”

[พระศาสดาทรงย่อชาดก]

พระศาสดาครั้นทรงนำาพระธรรมเทศนาน้ีมาแล้ว ทรงประมวลชาดก ตรัสวา่ 
“พระราชา ในครั้งน้ัน ได้เป็นโมคคัลลานะ,  นารทอมาตย์ ได้เป็นสารีบุตร,  อันเตวาสกิชื่อกัปปกะ ได้เป็นอานนท์,  
เกสวดาบส เป็นเราเอง” ดังน้ีแล้ว  ตรัสวา่ 
“อย่างน้ัน มหาบพติร  บัณฑิตในปางก่อน ถึงเวทนาปางตาย ได้ไปสู่ที่คนมีความคุ้นเคยกันแล้ว,  
สาวกทั้งหลายของอาตมภาพ ชะรอยจะไม่ได้ความคุ้นเคยในสำานักของพระองค์.”

[พระราชาทรงส่งสาสน์ไปขอธิดาเจ้าศากยะ]

พระราชาทรงดำารวิ่า “เราควรจะทำาความคุ้นเคยกับภิกษุสงฆ์, เราจกัทำาอยา่งไรหนอ?” ดังน้ีแล้ว  ทรงดำาริ (อีก) ว่า 
“ควรทำาพระธิดาแห่งพระญาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไว้ในพระราชมณเฑียร๓,  
เมื่อเป็นเช่นน้ี พวกภิกษุหนุ่มและพวกสามเณร (ก็จะ) คุ้นเคย แล้วมายังสำานักของเราเป็นนิตย์ ด้วยคิดวา่ 
‘พระราชาเป็นพระญาติของพระสัมมาสัมพุทธเจา้” ดังน้ี (จึง) ส่งพระราชสาสน์ไปสำานักเจา้ศากยะทั้งหลายวา่ 
“ขอเจ้าศากยะทั้งหลาย จงประทานพระธิดาคนหน่ึงแก่หม่อมฉัน”, แล้วรับสั่งบังคับทูตทั้งหลายวา่ 
“พวกท่านพึงถามวา่ ‘เป็นพระธิดาแห่งเจ้าศากยะองค์ไหน?’ แล้ว (จึง) มา.”

๑ ขุ. ชา. จตุกฺก ๒๗/๑๖๐. ตทฏฺฐกถา. ๔/๔๐๕.
๒ ภญฺุเชยฺย ในชาดกและบาลีเป็น ภญฺุเช.  อรรถกถาแก้เป็น ภุญฺชิ.
๓ พระราชมณเฑียร แปลมาจาก ฆร เคห.   แต่ในอรรถกถาธรรมบท ไม่ปรากฏคำานี้ คือ มณฺฑิร มนฺทิร.

มนเทียร มณเฑียร เรือนหลวง, พระราชมนเทียร, พระราชมณเฑียร, พระราชวัง (มณฑฺิโร มณฺฑิรำ มนฺทิโร มนฺทิรำ)
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[เจ้าศากยะให้ธิดานางทาสี แก่พระเจ้าปเสนทิ]

พวกทูตไปแล้ว ทูลขอเจา้หญิง (คนหน่ึง) กะเจ้าศากยะทั้งหลาย.

เจ้าศากยะเหล่าน้ันประชุมกันแล้ว ทรงดำาริวา่ 
“พระราชาเป็นฝักฝา่ยอื่น;  ผิวา่ พวกเราจักไม่ให้ไซร้, ทา้วเธอจกัทำาให้เราฉิบหาย;   
ก็ (เมื่อว่า) โดยสกุล ท้าวเธอไม่เสมอกับเราเลย;  พวกเราควรทำาอย่างไรกันดี?”

ท้าวมหานามะ ตรัสว่า “ธิดาของหม่อมฉัน ชื่อวาสภขัตติยา เกิดในท้องของนางทาสี ถึงความเป็นผู้มีรูปงามเลิศมีอยู่,  
พวกเราจักให้นางน้ัน” ดังน้ีแล้ว จึงรับสั่งกะพวกทตูวา่ “ดีละ พวกเราจกัถวายเจ้าหญิงแดพ่ระราชา.”

ทูต. เป็นพระธดิาของเจ้าศากยะองค์ไหน?
เจ้าศากยะ. เป็นพระธดิาของท้าวมหานามศากยราช ผู้เป็นพระโอรสของพระเจา้อาของพระสัมมาสัมพุทธเจา้ 

ชื่อวาสภขัตติยา.

ทูตเหล่าน้ันไปกราบทูลแด่พระราชา (ของตน).

พระราชาตรัสวา่ “ถ้าอยา่งน้ันก็ดีละ, พวกเธอจงรีบนำามาเถิด;  
ก็ธรรมดาพวกกษัตริย์มีเล่ห์กลมาก (จะ) พึงส่งแม้ลูกสาวของนางทาสีมา (กอ็าจเป็นได้),  
พวกท่านจงนำาธดิาผู้เสวยอยู่ในภาชนะเดียวกันกับพระบิดามา” ดังน้ีแล้ว ทรงส่งทตูทั้งหลายไป.

พวกเขาไปแล้วกราบทูลว่า “ขอเดชะ พระราชาทรงปรารถนาพระธิดาผู้เสวยร่วมกับพระองค์.”

ท้าวมหานามะรับสั่งวา่ “ได้ซิ พ่อ” (จึง) ให้ตกแต่งนาง 
ในเวลาเสวยของพระองค์ รับสั่งให้เรียกนางมาแสดงอาการ (ประหน่ึง) ร่วมเสวยกับนางแล้ว  มอบแต่ทูตทั้งหลาย.

พวกเขาพานางไปยังเมืองสาวตัถีแล้ว กราบทูลเรือ่งราวน้ันแด่พระราชา. 

พระราชาทรงพอพระหทัย ตั้งให้นางเป็นใหญ่กว่าสตรี ๕๐๐ คน อภิเษกไว้ในตำาแหน่งอัครมเหสี.

ต่อกาลไม่ช้านัก  นาง (ก็) ประสูตพิระโอรส มีวรรณะเหมือนทองคำา.

ต่อมาในวันขนานพระนามพระโอรสน้ัน พระราชาทรงส่งพระราชสาส์นไปสำานักพระอัยยิกาว่า 
“พระนางวาสภขัตติยา พระธดิาแห่งศากยราช ประสูติพระโอรสแล้ว, จะทรงขนานพระนามพระกุมารน้ันว่าอยา่งไร?”

ฝ่ายอมาตย์ผูร้ับพระราชสาส์นน้ันไป ค่อนข้างหูตึง.

เขาไปแล้ว ก็กราบทูลแก่พระอัยยิกาของพระราชา.

[พระกมุารได้พระนามว่าวิฑฑูภะ]

พระอัยยิกาน้ันทรงสดับเรื่องน้ันแล้ว ตรัสวา่ 
“พระนางวาสภขัตติยา แม้ไม่ประสูติพระโอรส ก็ได้ครอบครองชนทั้งหมด, ก็บัดน้ี นางจักเป็นที่โปรดปรานยิ่งของพระราชา.”
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อมาตย์หูตึงฟังคำาวา่ “วัลลภา” ไม่ค่อยชดั เข้าใจวา่ “วิฑูฑภะ” เข้าเฝ้าพระราชาแล้ว กราบทูลว่า 
“ขอเดชะ๑ ขอพระองค์จงทรงขนานพระนามพระกุมารว่า ‘วิฑูฑภะ’ เถิด.”

พระราชาทรงดำารวิ่า “คำาวา่ ‘วิฑูฑภะ’ จกัเป็นชื่อประจำาตระกูลเกา่แก่ของเรา” จึงไดท้รงขนานพระนามวา่ “วฑิูฑภะ.”

[วิฑูฑภะเสด็จเยี่ยมศากยสกุล]

ต่อมา พระราชาได้พระราชทานตำาแหน่งเสนาบดีแก่วฑิูฑภกุมารน้ัน ในเวลาที่ยังทรงพระเยาว์น่ันแล ด้วยตั้งพระหทัยว่า 
“จะทำาให้เป็นที่โปรดปรานของพระศาสดา.”

วิฑฑูภกุมารน้ัน ทรงเจริญดว้ยเครื่องบำารุงสำาหรับกุมาร ในเวลามีพระชนม์ ๗ ขวบ 
ทรงเห็นของเล่นต่างๆ มีรูปช้างและรูปม้าเป็นต้น ของกุมารเหล่าอื่น อันบุคคลนำามาจากตระกูลยาย จึงถามพระมารดาว่า 
“เจ้าแม่ ใครๆ เขาก็นำาบรรณาการมาจากตระกูลยายเพื่อพวกกุมารเหล่าอื่น,  
พระญาติไรๆ ย่อมไม่ส่งบรรณาการไรๆ มาเพื่อหม่อมฉัน (บ้างเลย),  เจ้าแม่ไม่มีพระชนนีพระชนกหรือ?”

ทีน้ัน พระมารดาจึงลวงโอรสน้ันว่า 
“พ่อ เจ้าศากยะเป็นยายของเจ้ามีอยู่, แต่อยู่ไกล, เหตุน้ัน พวกท่าน (จึง) มิได้ส่งเครื่องบรรณาการไรๆ มาเพื่อเจ้า.”

ในเวลามพีระชันษาครบ ๑๖ ปี พระกุมารจึงทูลพระมารดาอีกว่า “เจ้าแม่ หม่อมฉันใคร่จะเยี่ยมตระกูลพระเจ้ายาย” 
แม้ถูกพระมารดาห้ามอยู่วา่ “อยา่เลย ลกูเอ๋ย, ลูกจักไปทำาอะไรในที่น้ัน” ก็ยังอ้อนวอนรำ่าไป.

ทีน้ัน พระมารดา ของพระกุมาร ก็ยอมว่า “ถ้าอย่างน้ันก็ไปเถิด.”

[พวกศากยะต้อนรับวิฑูฑภะ]

พระกุมารกราบทูลพระราชบิดาแล้ว เสดจ็ออกไปพร้อมด้วยบรวิารเป็นอันมาก.

พระนางวาสภขัตติยาทรงส่งจดหมายล่วงหน้าไปก่อนวา่ 
“หม่อมฉันอยู่ในที่น้ีสบายดี,  พระญาติทั้งหลายอยา่แสดงโทษไรๆ ของพระสวามีแกพ่ระกุมารน้ันเลย.”

เจ้าศากยะทรงทราบว่าวฑิูฑภกุมารเสด็จมา ทรงปรึกษากันว่า “พวกเราไม่อาจไหว้ (วิฑฑูภกุมาร) ได้” 
จึงส่งพระกุมารทั้งหลายที่เดก็ๆ กว่าวิฑูฑภะน้ันไปยังชนบทเสีย,  
เมื่อวิฑูฑภกุมารน้ันเสด็จถึงกบิลพัสดุ์บุรี, ก็ประชุมกันในท้องพระโรง.

วิฑฑูภกุมารได้เสด็จไปประทับอยู่ ณ ท่ีน้ัน.

ลำาดับน้ัน พวกเจา้ศากยะกล่าวกะพระกุมารน้ันว่า “พ่อ ผู้น้ีเป็นพระเจ้าตาของพ่อ, ผู้น้ีเป็นพระเจา้ลุง.”

วิฑฑูภกุมารน้ัน เที่ยวไหว้เจ้าศากยะทั้งหมด มิได้เห็นเจา้ศากยะแม้องค์หน่ึงไหว้ตน (จึง) ทูลถามวา่ 
“ทำาไมหนอ จึงไม่มีเจ้าศากยะทั้งหลายไหว้หม่อมฉันบ้าง?”

พวกเจ้าศากยะตรัสวา่ “พอ่ กุมารที่เป็นน้องๆ ของพ่อเสด็จไปชนบท (เสียหมด)” แล้วทรงทำาสักการะใหญ่แกพ่ระกุมารน้ัน.

๑ เทว
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พระองค์ประทับอยู่สิ้น ๒-๓ วัน (ก็) เสด็จออกจากพระนคร ดว้ยบริวารเป็นอันมาก.

[วิฑฑูภะกลับสู่เมืองของตน]

ลำาดับน้ัน นางทาสีคนหน่ึงแช่งดา่วา่ “น้ีเป็นแผ่นกระดานที่บุตรของนางทาสชีื่อวาสภขัตติยาน่ัง” ดังน้ีแล้ว 
ล้างแผ่นกระดานทีพ่ระกุมารน้ันน่ังในท้องพระโรง ดว้ยนำ้าเจือด้วยนำ้านม.

มหาดเล็กคนหน่ึง ลืมอาวุธของตนไว้ กลับไปเอาอาวธุน้ัน ได้ยินเสียงด่าวิฑูฑภกุมาร จึงถามโทษน้ัน ทราบวา่ 
“นางวาสภขัตติยา เกิดในท้องของนางทาสีของท้าวมหานามศากยะ” (จึง) บอกกลา่วแกพ่วกพล.

ได้มีการอื้อฉาวกันอยา่งขนานใหญ่วา่ “ได้ยินว่า พระนางวาสภขัตติยา เป็นธิดาของนางทาสี.”

[วิฑูฑภะทรงอาฆาตพวกเจ้าศากยะ]

เจ้าวิฑูฑภะทรงสดับคำาน้ัน ต้ังพระหทัยไว้วา่ “เจ้าศากยะเหล่าน้ัน จงล้างแผ่นกระดานที่เราน่ังด้วยนำ้าเจือดว้ยนำ้านมก่อน, 
แต่ในกาลที่เราดำารงราชสมบัติแล้ว เราจักเอาเลือดในลำาคอของเจา้ศากยะเหล่าน้ัน ล้างแผ่นกระดานที่เราน่ัง”.

เมื่อพระองค์เสดจ็ยาตราถึงกรุงสาวตัถี, พวกอมาตย์ก็กราบทูลเรื่องทั้งหมดแดพ่ระราชา.

พระราชาทรงพิโรธเจา้ศากยะว่า “ได้ให้ธดิานางทาสีแก่เรา” 
จึงรับสั่งให้ริบเครื่องบริหารที่พระราชทานแกพ่ระนางวาสภขัตติยาและพระโอรส, 
ให้พระราชทานเพียงสิ่งของอันผู้เป็นทาสและทาสพีึงได้เท่าน้ัน.

ต่อมา โดยกาลลว่งไป ๒-๓ วัน พระศาสดาเสด็จไปยังพระราชนิเวศน์ ทรงน่ังแล้ว.

พระราชาเสด็จมา ถวายบังคม แลว้ทูลวา่ “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ 
ข่าวลือว่า พวกพระญาติของพระองค์ประทานธิดาแห่งนางทาสีแก่หม่อมฉัน,  
เพราะฉะน้ัน หม่อมฉันจึงริบเครื่องบริหารของนางวาสภขัตติยาน้ันพร้อมทั้งบุตร  
ให้ๆ เพียงสิ่งของอันผู้เป็นทาสและทาสีควรได้เท่าน้ัน.”

พระศาสดาตรัสวา่ “มหาบพิตร พวกเจ้าศากยะทำากรรมไม่สมควร,   ธรรมดา เมื่อจะให้ ก็ควรให้พระธิดาที่มีชาติเสมอกัน; 
มหาบพิตร  ก็อาตมภาพขอทูลพระองคว์่า 
‘พระนางวาสภขัตติยา เป็นพระธิดาของขัตติยราช ได้อภิเษกในพระราชมณเทียรของขัตติยราช,  
ฝ่ายวิฑูฑภกุมาร (ก็) ทรงอาศัยขัตติยราชน่ันแลประสตูิแล้ว,   
ธรรมดาวา่ โคตรฝา่ยมารดาจักทำาอะไร (ได้), โคตรฝา่ยบิดาเท่าน้ันเป็นสำาคัญ’” ดังน้ีแล้ว  ตรัสวา่ 
“โบราณกบัณฑิตทั้งหลาย ได้พระราชทานตำาแหน่งอัครมเหสี แก่หญิงผู้ยากจนชื่อกัฏฐหาริกา๑,  
และพระกุมารที่เกิดในท้องของนางน้ัน (ก็) ถึงความเป็นพระราชาในพระนครพาราณสี 
(อันกว้างใหญ่ไพศาล) ถึง ๑๒ โยชน์ พระนามว่า กัฏฐวาหนราชา”  แล้วตรัสกัฏฐหาริยชาดก๒.

๑ หญิงหาบฟืน.
๒ ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๓. ตทฏฺฐกถา. ๑/๒๐๔. แต่ในท่ีนั้น เป็นกัฏฐหาริชาดก.
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พระราชาทรงสดับธรรมกถา ทรงยินดีว่า “ทราบว่า โคตรฝ่ายบิดาเท่าน้ันเป็นสำาคัญ” 
จึงรับสั่งให้พระราชทานเครื่องบริหารเช่นเคยน่ันแล แก่มารดาและบุตร.

[พันธุละพาภรรยาผู้แพ้ท้องอาบนำ้า]

ภรรยาแม้ของพันธุลเสนาบดีแล ชื่อมัลลิกา ซ่ึงเป็นพระธิดาของเจ้ามัลละ ในกุสินารานคร ไมค่ลอดบุตรสิ้นกาลนาน.

ต่อมา พันธุลเสนาบดีส่งนางไปว่า “เจา้จงไปสู่เรอืนแห่งตระกูลของตนเสียเถิด.”

นางคิดว่า “เราจักเฝ้าพระศาสดาแล้ว (จึง) ไป”  (จึง) เข้าไปยังพระเชตวัน ยืนถวายบังคมพระตถาคต 
อันพระตถาคตตรัสถามว่า “เธอจะไป ณ ท่ีไหน?” กราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ สามีส่งหม่อมฉันไปสู่เรือนแห่งตระกูล.”

พระศาสดา. เพราะเหตุไร?
นาง. นัยวา่ หม่อมฉันเป็นหมัน ไม่มีบุตร.
พระศาสดา. ถ้าอยา่งน้ัน, กิจคือการไปไม่มี, จงกลับเสียเถิด.

นางดใีจ ถวายบังคมพระศาสดา กลับไปสู่นิเวศน์ เมื่อสามีถามว่า “กลับมาทำาไม?” (ก็) ตอบวา่ “พระทศพลให้ฉันกลับ.” 

พันธุละคดิวา่ “พระทศพลผู้ทรงเห็นการณ์ไกล จกัเห็นเหตุ (น้ี)” จึงรับไว้.

ต่อมาไม่นานนัก นางก็ตั้งครรภ์ เกิดแพ้ท้อง บอกว่า “ความแพ้ท้องเกิดแก่ฉันแล้ว.”

พันธุละ. แพท้้องอะไร?
นาง. นาย ฉันใคร่จะลงอาบแล้วดื่มนำ้าควรดื่ม ในสระโบกขรณีอันเป็นมงคล 

ในงานอภิเษกแห่งคณะราชตระกูล ในนครไพศาลี.

พันธุละกล่าวว่า “ดีละ” แล้วถือธนูอันบุคคลพึงโก่งด้วยเรี่ยวแรงของบุรุษพันหน่ึง อุ้มนางข้ึนรถ ออกจากเมื่อสาวตัถี 
ขับรถเข้าไปสู่เมืองไพศาลี โดยประตูที่เจา้ลิจฉวีให้แก่มหาลิลิจฉวี.

ก็ที่อยู่อาศัยของเจ้าลิจฉวีนามว่ามหาลิ มีอยู่ ณ ที่ใกล้ประตูน่ันแล.

พอทา่นได้ยินเสียงรถกระทบธรณีประตู (ก็) รู้วา่ “เสียงรถของพันธุละ” จึงกลา่วว่า “วันน้ี ภัยจะเกิดแก่พวกเจา้ลิจฉวี.”

การอารักขาสระโบกขรณี แข็งแรงทั้งภายในและภายนอก,  เบ้ืองบนเขาขึงข่ายโลหะ, แม้นก ก็ไม่มีโอกาส.

ฝ่ายพันธุลเสนาบดี ลงจากรถ เฆ่ียนพวกมนุษย์ผู้รักษาด้วยหวาย ให้หลบหนีไป (แล้ว) ตัดข่ายโลหะ ให้ภริยาอาบแล้ว 
แม้ตนเองก็อาบในภายในสระโบกขรณีแล้ว  อุ้มนางข้ึนรถอีก ออกจากพระนคร ขับ (รถ) ไปโดยทางที่มาแล้วน่ันแล.

[พวกเจ้าลิจฉวีติดตาม]

พวกเจ้าหน้าที่ผูร้ักษา ทูลเรื่องแกพ่วกเจา้ลิจฉวี.

พวกเจ้าลจิฉวีกริว้ เสด็จข้ึนรถ ๕๐๐ คัน (ขับ) ออกไปด้วยเจตนาว่า “จกัจับเจ้ามัลละชื่อพันธุละ.” 

ได้แจ้งเรื่องน้ันแก่เจ้ามหาลิ.
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เจ้ามหาลิ ตรัสว่า “พวกท่านอยา่เสด็จไป, เพราะเจ้าพันธุละน้ันจักฆ่าพวกทา่นทั้งหมด.”

แม้เจ้าลิจฉวีเหล่าน้ันก็ยังตรัสว่า “พวกข้าพเจา้จักไปให้ได้.”

เจ้ามหาลิ ตรัสว่า “ถ้ากระน้ัน พวกท่านเห็นที่ๆ ล้อรถจมลงไปสู่แผ่นดินจนถึงดุมแล้ว (ก็) พึงเสด็จกลับ;
เมื่อไม่กลับจากที่น้ัน จกัได้ยินเสียงราวกับสายอสนีบาตข้างหน้า, พึงเสด็จกลับจากที่น้ัน;   
เมื่อไม่กลับจากที่น้ัน จกัเห็นช่องในแอกรถของพวกท่าน, พึงกลับแต่ที่น้ันทีเดียว, อย่า (ได้) เสด็จไปข้างหน้า (เป็นอันขาด).”

เจ้าลิจฉวีเหล่าน้ัน ไม่เสด็จกลับตามคำาของเจ้ามหาลิ พากันตดิตามพันธุละเรื่อยไป.

นางมัลลิกาเห็นแล้ว (จึง) กล่าววา่ “นาย  รถทั้งหลายย่อมปรากฏ.”

พันธุละกล่าวว่า “ถ้ากระน้ัน ในเวลารถปรากฏเป็นคันเดียวกันทีเดียว เจ้าพึงบอก.”

ในกาลเมื่อรถทั้งหมดปรากฏดจุเป็นคันเดียวกัน นางจึงบอกว่า “นาย งอนรถปรากฏเป็นคันเดียวกันทีเดียว.”

พันธุละกล่าวว่า “ถ้ากระน้ัน เจา้จงจับเชือกเหล่าน้ี” แล้วให้เชือกแก่นาง ยืนตรงอยู่บนรถ โก่งธนูข้ึน.

ล้อรถจมลงไปสู่แผ่นดินถึงดุม.

เจ้าลิจฉวทีรงเห็นที่น้ันแล้ว (ก็) ยังไม่เสด็จกลับ.

เจ้าพันธุละนอกน้ี ไปได้หน่อยหน่ึง ก็ดดีสาย (ธนู).

เสียงสายธนูน้ัน ได้เป็นประหน่ึงอสนีบาต.

เจ้าลิจฉวีเหล่าน้ัน (ก็) ยังไม่เสด็จกลับแม้จากที่น้ัน, ยัง (ขืน) เสด็จติดตามไปอยู่น่ันแล.

[อำานาจลกูศรของพันธุละ]

พันธุละยืนอยู่บนรถน่ันแล ยิงลกูศรไปลูกหน่ึง.

ลูกศรน้ัน ทำางอนรถ ๕๐๐ คันให้เป็นช่องแล้ว แทงทะลุพระราชา ๕๐๐ ในที่ผูกเกราะ แล้วจมลงไปในแผ่นดิน.

เจ้าลิจฉวีเหล่าน้ัน ไมรู่้ว่าตนถูกลูกศรแทงแล้วตรัสว่า “เฮ้ย หยุดก่อน, เฮ้ย หยุดก่อน” ยัง (ขืน) เสด็จตดิตามไปน่ันแล.

พันธุลเสนาบดีหยุดรถแล้วกล่าวว่า “พวกท่านเป็นคนตาย, ชื่อว่า การรบของข้าพเจ้ากับคนตายทั้งหลาย ยอ่มไม่มี.”

เจ้าลิจฉวี. ชื่อว่าคนตาย ไม่เหมือนเรา.
พันธุละ. ถ้ากระน้ัน พวกทา่นจงแก้เกราะของคนหลังทั้งหมดดู.

พวกเจ้าลจิฉวีเหล่าน้ันให้แก้แล้ว.

เจ้าลิจฉวอีงค์น้ัน ล้มลงสิ้นชีพติักษัยในขณะแก้เกราะออกแล้วน่ันเอง.

ทีน้ัน พันธุละจึงกลา่วกะเจา้ลิจฉวีเหล่าน้ันว่า 
“พวกท่านแม้ทั้งหมดก็เหมือนกัน, เสด็จไปเรือนของตนๆ แล้ว จงจดัสิ่งที่ควรจัด พรำ่าสอนลูกเมีย แล้ว (ค่อย) แก้เกราะออก.”

เจ้าลิจฉวีเหล่าน้ัน ทำาอย่างน้ันทุกๆ องค์ ถึงชพีิตักษัยแล้ว.
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[พันธุละมีบุตร ๓๒ คน]

ฝ่ายพันธุละ (ก็) พานางมัลลิกามายังเมืองสาวตัถี.

นางคลอดบุตรเป็นคู่ๆ ถึง ๑๖ ครั้ง.

แม้บุตรของนางทั้งหมดได้เป็นผู้แกล้วกล้า ถึงพร้อมด้วยกำาลัง, ถึงความสำาเร็จศิลปะทั้งหมด.

คนหน่ึงๆ ได้มีบุรุษพันคนเป็นบรวิาร.

พระลานหลวงเต็มพรึบด้วยบุตรเหล่าน้ันแล ซ่ึงไปราชนิเวศน์กับบิดา.

[พันธุละเสนาบดีถกูฆ่าพร้อมท้ังบุตร]

อยู่มาวันหน่ึง พวกมนุษย์ แพ้ความดว้ยคดีโกงในการวินิจฉัย เห็นพันธุละกำาลังเดินมา รำ่าร้องกันใหญ่ 
แจ้งการทำาคดีโกงของพวกอมาตย์ผูว้ินิจฉัย แก่พันธุละน้ัน.

พันธุละไปสู่โรงวินิจฉัย พิจารณาคดีน้ันแล้ว ได้ทำาผู้เป็นเจ้าของน่ันแล ให้เป็นเจา้ของ.

มหาชน ให้สาธุการเป็นไปด้วยเสียงอันดัง.

พระราชาทรงสดับเสียงน้ัน ตรัสถามว่า “น่ีอะไรกัน?” เมื่อทรงสดับเรื่องน้ันแล้ว ทรงโสมนัส 
ให้ถอดพวกอมาตย์เหล่าน้ันแม้ทั้งหมด ทรงมอบการวินิจฉัยแก่พันธุละเทา่น้ัน.

ตั้งแต่น้ันมาพันธุละ (ก็) วินิจฉัยโดยถูกต้อง.

จำาเดิมตั้งแต่วันน้ันมา พวกอมาตย์ผู้วินิจฉัยรุ่นเก่า ไม่ได้สินบน มีรายได้น้อย ยุยงในราชตระกูลว่า 
“พันธุละปรารถนาเป็นพระราชา.”

พระราชาทรงเชื่อคำาของอมาตย์เหล่าน้ัน มิไดอ้าจจะทรงข่มพระหทัยได้, ทรงดำาริอกีว่า 
“เมื่อพันธุละถูกฆ่าตายในที่น้ีน่ันแล, ความครหาก็จักเกิดแก่เรา”  ทรงรับสั่งให้บุรุษที่แต่งไว้ โจมตีปัจจันตนคร 
แล้วรับสั่งให้หาพันธุละมา ทรงส่งไปด้วยพระดำารัสว่า 
“ทราบว่า จังหวัดปลายแดน โจรกำาเริบข้ึน, ท่านพร้อมทั้งบุตรของท่านจงไปจับโจรมา,” 
แล้วทรงส่งนายทหารผูใ้หญ่ซ่ึงสามารถเหล่าอื่น ไปกับพันธุละเสนาบดีน้ัน ด้วยพระดำารัสว่า 
“พวกท่านจงตัดศรีษะพันธุลเสนาบดี พร้อมทั้งบุตร ๓๒ คน ในที่น้ันแล้วนำามา.”

เมื่อพันธุละน้ันพอถึงจังหวัดปลายแดน,  พวกโจรที่พระราชาทรงแต่งไว้ กล่าวกันวา่ “ทราบว่า ท่านเสนาบดีมา” 
แล้วพากันหลบหนีไป.

พันธุลเสนาบดีน้ัน ยังประเทศน้ันให้สงบราบเรียบแล้ว (ก็) กลับมา.

ลำาดับน้ัน ทหารเหล่าน้ันก็ตัดศรีษะพันธุเสนาบดพีร้อมกับบุตรทั้งหมด ในที่ใกล้พระนคร.

[นางมัลลิกาเทวีไม่มีความเสียใจ]

วันน้ัน นางมัลลกิาเทวี นิมนต์พระอัครสาวกทั้ง ๒ พร้อมทั้งภิกษุ ๕๐๐ รูป.
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ครั้นในเวลาเชา้ พวกคนได้นำาหนังสือมาให้นาง เน้ือความว่า “โจรตัดศรีษะสามพีร้อมทั้งบุตรของท่าน.”

นางรู้เรือ่งน้ันแล้ว ไม่บอกใครๆ พับหนังสือใส่ไวใ้นพกผา้ อังคาสภิกษุสงฆ์เรื่อยไป.

ขณะน้ัน สาวใช้ของนางถวายภัตแก่ภิกษุแล้ว นำาถาดเนยใสมา ทำาถาดแตกตรงหน้าพระเถระ.

พระธรรมเสนาบดีกล่าววา่ “สิ่งของมีอันแตกเป็นธรรมดา ก็แตกไปแล้ว, ใครๆ ไม่ควรคดิ.”

นางมัลลิกาน้ัน นำาเอาหนังสือออกจากพกผ้า เรียนทา่นวา่ 
“เขานำาหนังสือน้ีมาให้แก่ดิฉัน เน้ือความว่า ‘พวกโจรตัดศรีษะบิดาพร้อมดว้ยบุตร ๓๒ คน,’ 
ดิฉันแม้สดับเรื่องน้ีแล้ว ก็ยังไม่คิด;  เมื่อ (เพียง) ถาดเนยใสแตก ดิฉันจักคิดอยา่งไรเล่า? เจา้ข้า.”

พระธรรมเสนาบดีกล่าวคำาเป็นต้นว่า

“ชวีิตของสัตวท์ั้งหลาย ในโลกน้ี ไม่มีนิมิต  
ใครๆ ก็รู้ไม่ได้ ทั้งฝดืเคือง ทั้งน้อย, 
และชีวติน้ันซำ้าประกอบด้วยทุกข์.”

แสดงธรรมเสร็จแลว้ ลุกจากอาสนะ ได้ไปวิหารแล้ว.

ฝ่ายนางมัลลกิาให้เรียกบุตรสะใภ้ทั้ง ๓๒ คนมาแลว้ สั่งสอนวา่ 
“สามีของพวกเธอไม่มีความผิด ไดร้ับผลกรรมในชาตกิ่อนของตน,  
เธอทั้งหลายอย่าเศร้าโศก อย่าครำ่าครวญ, อย่าทำาการผูกใจแค้นเบ้ืองบนพระราชา.”

จารบุรุษของพระราชา ฟังถ้อยคำาน้ันแล้ว กราบทูลความที่ชนเหล่าน้ันไม่มีโทษแดพ่ระราชา. 

พระราชาทรงถึงความสลดพระหทัย เสด็จไปนิเวศน์ของนางมัลลิกาน้ัน ให้นางมัลลิกาและหญิงสะใภ้ของนางอดโทษ 
แล้วไดพ้ระราชทานพรแก่นางมัลลิกา.

นางกราบทูลวา่ “พรจงเป็นพรอันหม่อมฉันรับไว้เถิด” เมื่อพระราชาน้ันเสด็จไปแล้ว, 
ถวายภัตเพือ่ผู้ตาย อาบนำ้าแล้ว เข้าเฝ้าพระราชา  ทูลว่า 
“ขอเดชะ พระองค์พระราชทานพรแก่หม่อมฉันแล้ว,   อน่ึง หม่อมฉันไม่มีความต้องการดว้ยของอื่น, 
ขอพระองคจ์งทรงอนุญาตให้ลูกสะใภ้ ๓๒ คนของหม่อมฉัน และตัวหม่อมฉัน กลับไปเรือนแห่งตระกูลเถิด.”

พระราชาทรงรับแล้ว. 

นางมัลลิกาส่งหญิงสะใภ้ ๓๒ คนไปสู่ตระกูลของตนๆ ด้วยตนเอง.

(และฝ่าย) นางได้ไปสู่เรือนแห่งตระกูลของตนในกุสินารานคร.

ฝ่ายพระราชา ไดพ้ระราชทานตำาแหน่งเสนาบดีแก่ทีฆการายนะผู้ซ่ึงเป็นหลานพันธุลเสนาบดี.

ก็ทีฆการายนะน้ัน เที่ยวแสวงหาโทษของพระราชาดว้ยคิดอยูว่่า “ลุงของเรา ถูกพระราชาองค์น้ี ให้ตายแล้ว.”

ข่าววา่ จำาเดิมแต่การทีพ่ันธุละผู้ไม่มีความผิดถูกฆ่าแล้ว พระราชาทรงมีวิปปฏิสาร ไม่ได้รับความสบายพระหทัย 
ไม่ได้เสวยความสุขในราชสมบัติเลย.
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[พระราชาสวรรคต]

ครั้งน้ัน พระศาสดา ทรงอาศัยนิคมชื่อเมทฬุปะของพวกเจ้าศากยะประทับอยู่.

พระราชาเสด็จไปที่น้ันแล้ว ทรงให้ตั้งคา่ยในที่ไม่ไกลจากพระอารามแล้ว เสด็จไปวิหาร ดว้ยบริวารเป็นอันมาก 
ดว้ยทรงดำาริว่า “จักถวายบังคมพระศาสดา” พระราชทานเครื่องราชกกุธภัณฑท์ั้ง ๕๑ แก่ทีฆการายนะแล้ว 
พระองค์เดียวเท่าน้ัน เสด็จเข้าสู่พระคันธกุฎี.

พึงทราบเรื่องทั้งหมดโดยทำานองแห่งธรรมเจติยสตูร.๒ 

เมื่อพระองค์เสดจ็เข้าสู่พระคันธกุฎีแล้ว  ทีฆการายนะจึงถือเอาเครื่องราชกกุธภณัฑ์เหล่าน้ัน ทำาวฑิูฑภะให้เป็นพระราชา 
เหลือม้าไว้ตวัหน่ึงและหญิงผู้เป็นพนักงานอุปัฏฐากคนหน่ึง แล้วได้กลับไปเมืองสาวัตถี.

พระราชาตรัสปิยกถากับพระศาสดาแล้ว เสด็จออก ไม่ทรงเห็นเสนา จึงตรัสถามหญิงน้ัน ทรงสดับเรือ่งน้ันแล้ว ทรงดำาริวา่ 
“เราจักพาหลาน๓ไปจับวฑิูฑภะ” ดังน้ีแล้ว เสด็จไปกรุงราชคฤห์ เสด็จถึงพระนคร  
เมื่อประตู (พระนคร) อันเขาปิดแล้วในเวลาวกิาล บรรทมแล้วในศาลาแห่งหน่ึง ทรงเหน็ดเหน่ือยเพราะลมและแดด 
ได้สวรรคตในที่น้ันน่ันเอง ในเวลากลางคืน.

เมื่อราตรีสว่างแล้ว, ประชาชนได้ยินเสียงหญิงคนน้ันครำ่าครวญอยูว่่า 
“ข้าแต่สมมติเทพ ผู้จอมแห่งชาวโกศล พระองค์ไม่มีทีพ่ึ่งแล้ว” จึงกราบทูลแด่พระราชา๔. 

ท้าวเธอ ทรงรับสั่งให้ทำาสรีรกิจของพระเจา้ลุง ด้วยสักการะใหญ่.

[พระเจ้าวิฑฑูภะเสด็จไปพบพระศาสดา]

แม้พระเจา้วิฑฑูภะ ไดร้าชสมบัติแล้ว ทรงระลึกถึงเวรน้ัน ทรงดำารวิ่า “เราจักยังเจา้ศากยะแม้ทั้งหมดให้ตาย” ดังน้ีแล้ว 
จึงเสด็จออกไปด้วยเสนาใหญ่.

ในวันน้ัน พระศาสดาทรงตรวจดูโลกในเวลาใกล้รุ่ง ทรงเห็นความพินาศแห่งหมู่ญาติแล้ว 
ทรงดำาริวา่ “เราควรทำาญาติสังคหะ”  
ในเวลาเช้า เสด็จเที่ยวไปเพือ่บิณฑบาต เสด็จกลับจากบิณฑบาตแล้ว ทรงสำาเร็จสีหไสยาในพระคันธกุฎี 
ในเวลาเย็น เสด็จไปทางอากาศ ทรงน่ังที่โคนไม้ มีเงาปรุโปร่ง ใกล้เมืองกบิลพัสดุ์.

แต่น้ันไป มตี้นไทรเงาสนิทต้นใหญ่ต้นหน่ึง อยู่ในรัชสีมาของพระเจา้วิฑฑูภะ.

พระเจ้าวฑิูฑภะทรงเห็นพระศาสดา จึงเสดจ็เข้าไปเฝ้า ถวายบังคมแล้ว กราบทูลวา่ 
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เพราะเหตุไร พระองค์จึงทรงน่ังแล้วที่โคนไม้เงาปรุโปร่งน้ี ในเวลาร้อนเห็นปานน้ี,  

๑ เคร่ืองประดับพระเกียรติยศของพระเจ้าแผ่นดินมี ๕ อย่าง คือ ๑. แส้จามรี  ๒. มงกุฏ ๓. พระขรรค์ ๔. ธารพระกร ๕. ฉลองพระบาท 
บางแห่งว่า ๑. พระขรรค์ ๒. เศวตฉตัร ๓. มงกฏุ ๔. ฉลองพระบาท ๕. พัดวาลวิชนี.

๒ ม. ม. ๑๓/๕๐๖.
๓ หมายถึง พระเจ้าอชาตศัตรู
๔ พระเจ้าอชาตศัตรู
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ขอพระองค์โปรดทรงน่ังที่โคนไทร มีเงาอันสนิทน่ันเถิด พระเจ้าข้า”  
เมื่อพระศาสดาตรัสตอบว่า “ช่างเถิด มหาบพิตร, ชื่อว่าเงาของหมู่พระญาติเป็นของเย็น,” จึงทรงดำารวิ่า 
“พระศาสดาจักเสดจ็มาเพื่อทรงประสงค์รกัษาหมู่พระญาติ” จึงถวายบังคมพระศาสดา 
เสด็จกลับไปสู่เมืองสาวัตถีน่ันแล.

แม้พระศาสดาก็ทรงเหาะไปสู่เชตวันเหมือนกัน.

พระราชาทรงระลึกถึงโทษแห่งพวกเจ้าศากยะ เสด็จออกไปแม้คร้ังท่ี ๒ ทรงเห็นพระศาสดาในท่ีน่ันแล ก็เสด็จกลับอีก.

เสด็จออกไปแม้ครั้งที่ ๓ ทรงเห็นพระศาสดาในที่น่ันแล ก็เสดจ็กลับ.

แต่เมื่อพระเจา้วิฑฑูภะน้ัน เสด็จออกไปในครั้งที่ ๔,  พระศาสดาทรงพิจารณาเห็นบุรพกรรมของเจ้าศากยะทั้งหลาย 
ทรงทราบความที่กรรมอันลามก คือการโปรยยาพิษในแม่นำ้าของเจา้ศากยะเหล่าน้ัน เป็นกรรมอันใครๆ ห้ามไม่ได้ 
จึงมิได้เสดจ็ไปในครั้งที่ ๔.

พระเจ้าวฑิูฑภะเสด็จออกไปแล้วดว้ยพลใหญ่ ดว้ยทรงดำาริว่า “เราจกัฆ่าพวกเจ้าศากยะ.”

[พระจ้าวิฑูฑภะฆ่าพวกศากยะ]

ก็พระญาติทั้งหลายของพระสัมมาสัมพทุธะ ชือ่ว่าไม่ฆ่าสัตว์ แม้จะตายอยู่ ก็ไม่ปลงชีวติของเหล่าสัตว์อื่น.

เจ้าศากยะเหล่าน้ันคดิว่า “พวกเราฝึกหัดมือแล้ว มีเครื่องผกูสอดอันทำาแล้ว หัดปรือมาก,  
แต่พวกเราไม่อาจปลงสัตวอ์ื่นจากชวีิตได้เลย,  พวกเราจักแสดงกรรมของตนแล้วให้หนีไป.”

เจ้าศากยะเหล่าน้ัน ทรงมีเครื่องผกูสอดอันทำาแล้ว จึงเสด็จออกเริ่มการยุทธ.

ลูกศรที่เจ้าศากยะเหล่าน้ันยิงไปไปตามระหวา่งๆ พวกบุรุษของพระเจ้าวิฑูฑภะ, ออกไปโดยช่องโล่และช่องหูเป็นต้น.

พระเจ้าวฑิูฑภะทรงเห็น จึงตรัสว่า “พนาย พวกเจ้าศากยะย่อมตรัสว่า ‘พวกเราเป็นผู้ไม่ฆ่าสัตว์’ มิใช่หรือ? 
ก็เมื่อเช่นน้ี ไฉนพวกเจ้าศากยะจึงยิงบุรุษของเราให้ฉิบหายเล่า.”

ลำาดับน้ัน บุรุษคนหน่ึงกราบทูลพระเจา้วิฑฑูภะน้ันว่า “ข้าแต่เจา้ พระองค์เสด็จกลับไปตรวจสอบดูแล้วหรือ?

วิฑฑูภะ. พวกเจา้ศากยะ ยังบุรุษของเราให้ฉิบหาย.
บุรุษ. บุรุษไรๆ ของพระองค์ ชือ่ว่าตายแล้ว ย่อมไม่มี,  ขอเชิญพระองค์จงรับสั่งให้นับบุรุษเหล่าน้ันเถิด.

พระเจ้าวฑิูฑภะเมื่อรับสั่งให้นับดู ไม่ทรงเห็นหมดไปแม้คนหน่ึง.

ท้าวเธอเสด็จกลับจากที่น้ันแล้ว ตรัสวา่ 
“พนาย คนเหล่าใดๆ บอกว่า ‘พวกเราเป็นเจ้าศากยะ’ ท่านทั้งหลาย จงฆ่าคนเหล่าน้ันทั้งหมด;  
แต่จงให้ชวีิต แก่คนที่ยืนอยูใ่นสำานักของเจ้าศากยะมหานามะ ผู้เป็นพระเจ้าตาของเรา.”

เจ้าศากยะทั้งหลาย เมื่อไม่เห็นเครื่องถือที่ตนพึงถือเอา บางพวกคาบหญ้า บางพวกถือไม้อ้อ ยืนอยู่, 
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เจ้าศากยะเหล่าน้ันถูกเขาถามวา่ “ทา่นเป็นเจ้าศากยะหรือไม่ใช่?  
เพราะเหตุที่เจา้ศากยะเหล่าน้ัน แม้จะตายก็ไม่พดูคำาเท็จ; 
พวกที่ยืนคาบหญ้าอยู่แล้ว จึงกล่าววา่ “ไม่ใช่เจา้ศากยะ, หญ้า.”
พวกที่ยืนถือไม้อ้อก็กลา่ววา่ “ไม่ใช่เจา้ศากยะ, ไม้อ้อ.”

เจ้าศากยะเหล่าน้ันและเจ้าศากยะที่ยืนอยู่ในสำานักของทา้วมหานามะ ได้ชวีิตแล้ว.

บรรดาเจ้าศากยะเหล่าน้ัน เจ้าศากยะที่ยืนคาบหญ้า ช่ือว่าเจา้ศากยะหญ้า,  พวกที่ยืนถือไม้อ้อ ชื่อว่า เจ้าศากยะไม้อ้อ.

พระเจ้าวฑิูฑภะรับสั่งให้ฆ่าเจ้าศากยะอันเหลือทั้งหลาย ไม่เว้นทารกแม้ยังดื่มนม ยังแม่นำ้าคือโลหิต ให้ไหลไปแล้ว 
รับสั่งให้ล้างแผ่นกระดาน ด้วยโลหิตในลำาคอของเจ้าศากยะเหล่าน้ัน.

ศากยวงศ์ อันพระเจา้วิฑฑูภะเข้าไปตัดแล้ว ด้วยอาการอยา่งน้ี.

พระเจ้าวฑิูฑภะน้ัน รับสั่งให้จับเจ้าศากยะมหานามะ เสดจ็กลับแล้ว ในเวลาเสวยกระยาหารเช้า ทรงดำารวิ่า 
“เราจกัเสวยอาหารเชา้” ดังน้ีแล้ว ทรงแวะในที่แห่งหน่ึง,  เมื่อโภชนะอันบุคคลนำาเข้าไปแล้ว, 
รับสั่งให้เรียกพระเจ้าตามา ดว้ยพระดำารัสวา่ “เราจักเสวยรว่มกัน.”

[มานะกษัตริย์]

แต่กษัตริย์ทั้งหลาย ถึงจะสละชีวิต ก็ไม่ยอมเสวยรว่มกับบุตรนางทาสี;  เพราะฉะน้ัน ทา้วมหานามะทรงเห็นสระๆ หน่ึง จึง
ตรัสว่า “เรามรี่างกายอันสกปรก, พ่อ เราจกัอาบนำ้า.”

พระเจ้าวฑิูฑภะตรัสวา่ “ดีละ พระเจ้าตา เชิญพระเจ้าตาอาบเถิด.”

ท้าวมหานามะทรงดำาริวา่ “พระเจ้าวิฑูฑภะน้ี จักฆ่าเราผู้ไม่บริโภครว่ม,  การตายเองของเราเท่าน้ัน ประเสริฐกวา่” ดังน้ีแล้ว 
จึงทรงสยายผม สอดหัวแม่เท้าเข้าไปในผม ขอดให้เป็นปมที่ปลาย ดำาลงไปในนำ้า.

ดว้ยเดชแห่งคุณของท้าวมหานามะน้ัน  นาคภพ ก็แสดงอาการร้อน.

พญานาค ใคร่ครวญว่า “เรื่องอะไรกันหนอ?” เห็นแล้ว จึงมาสู่สำานักของทา้วมหานามะน้ัน 
ให้ท้าวมหานามะประทับบนพังพานแล้วเชิญเสด็จเข้าไปสู่นาคภพ.

ท้าวมหานามะน้ัน อยู่ในนาคภพน้ันน่ันแล สิ้น ๑๒ ปี.

ฝ่ายพระเจ้าวิฑูฑภะ ทรงน่ังคอยอยู่ ดว้ยทรงดำาริวา่ “พระเจ้าตาของเราจักมาในบัดน้ี;”  
เมื่อท้าวมหานามะน้ันชักช้าอยู่, จึงรับสั่งให้ค้นในสระ ตรวจดูแม้ระหว่างบุรุษด้วยแสงประทีป ไม่เห็นแล้ว 
ก็เสด็จหลีกไป ดว้ยทรงดำาริวา่ “พระเจ้าตาจกัเสด็จไปแล้ว.”

[พระเจ้าวิฑฑูภะถูกนำ้าท่วมสวรรคต]

พระเจ้าวฑิูฑภะน้ัน เสด็จถึงแม่นำ้าอจิรวดีในเวลาราตรี รับสั่งให้ตั้งค่ายแล้ว.

คนบางพวก นอนแล้วที่หาดทรายภายในแม่นำ้า,  บางพวก นอนบนบกในภายนอก.
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แม้บรรดาพวกที่นอนแล้วในภายใน พวกที่มีบาปกรรมอันไม่ได้ทำาแล้วในก่อน มีอยู่,  
แม้บรรดาพวกที่นอนแล้วในภายนอก ผู้ที่มีบาปกรรมอันได้ทำาแล้วในก่อน มอียู่,  
มดแดงทั้งหลายตั้งข้ึนแล้ว ในที่ซ่ึงคนเหล่าน้ันนอนแล้ว.

ชนเหล่าน้ัน กล่าวกันว่า “มดแดงตั้งข้ึนแล้ว ในที่เรานอนแล้ว, มดแดงตั้งข้ึนแล้ว ในที่เรานอนแล้ว” จึงลุกข้ึน,  
พวกที่มีบาปกรรมอันไม่ได้ทำาแล้ว ลุกข้ึนไปนอนบนบก, 
พวกมีบาปกรรมอันทำาแล้ว ลงไปนอนเหนือหาดทราย.

ขณะน้ัน มหาเมฆตั้งข้ึน ยังฝนลูกเห็บให้ตกแล้ว.

ห้วงนำ้าหลากมา ยังพระเจา้วิฑูฑภะพร้อมด้วยบริษัท ให้ถึงสมุทรน่ันแล.

ชนทั้งหมด ได้เป็นเหยื่อแห่งปลาและเต่าในสมุทรน้ันแล้ว.

มหาชนยังกถาให้ตั้งข้ึนว่า “ความตายของเจ้าศากยะทั้งหลายไม่สมควรเลย,  
ความตายน่ี คือพวกเจ้าศากยะ อันพระเจา้วิฑฑูภะทุบแล้วๆ ชื่ออยา่งน้ี ให้ตาย จึงสมควร.”

[พวกเจ้าศากยะ ตายสมควรแก่บุรพกรรม]

พระศาสดาทรงสดับคำาน้ันแล้ว จึงตรัสว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย ความตายอยา่งน้ี ไม่สมควรแก่เจ้าศากยะทั้งหลายในอัตตภาพน้ีกจ็ริง 
ถึงอย่างน้ัน ความตายที่พวกเจ้าศากยะน่ันได้แล้ว ก็ควรโดยแท้  ดว้ยสามารถแห่งกรรมลามกที่เขาทำาไวใ้นปางก่อน.”

ภิกษุ. ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ ก็เจา้ศากยะทั้งหลายน่ัน ได้ทำากรรมอะไรไว้ในปางกอ่น?
พระศาสดา. ในปางกอ่น พวกเจ้าศากยะน่ัน รวมเป็นพวกเดียวกัน โปรยยาพิษในแม่นำ้า.

ในวันรุ่งข้ึน ภกิษุทั้งหลายยังกถาให้ตั้งข้ึนในโรงธรรมว่า 
“พระเจ้าวฑิูฑภะ ยังเจา้ศากยะทั้งหลายประมาณเท่าน้ีให้ตายแล้ว เสด็จมาอยู่,  
เมื่อมโนรถของตนยังไม่ถึงที่สุดน่ันแล, พาชนมีประมาณเท่าน้ัน (ไป) เกิดเป็นภักษาแห่งปลาและเต่าในสมุทรแล้ว.”

พระศาสดาเสด็จมาแล้ว ตรัสถามวา่ “ภิกษุทั้งหลาย บัดน้ี พวกเธอน่ังประชุมกันด้วยกถาอะไรหนอ?” 
เมื่อภิกษุเหล่าน้ันทูลวา่ “ดว้ยกถาชื่อน้ี” จึงตรัสว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย เมื่อมโนรถของสัตว์เหล่าน้ี ยังไม่ถึงที่สุดน่ันแล.  มัจจรุาชตัดชวีิตินทรีย์แล้ว ให้จมลงในสมุทรคืออบาย ๔ 
ประดุจห้วงนำ้าใหญ่ ทว่มทับชาวบ้านอันหลับ ฉะน้ัน” ดังน้ีแล้ว ตรัสพระคาถาน้ีวา่

“มัจจุ ย่อมพานระผู้มใีจข้องในอารมณ์ตา่งๆ ผู้เลือกเก็บดอกไม้อยู่เทียว ไป 
เหมือนห้วงนำ้าใหญ่ พดัชาวบ้านอันหลับแล้วไป ฉะน้ัน.”

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บาทพระคาถาวา่ พฺยาสตฺตมาสำ นรำ  ความว่า 
ผู้มีใจข้องแล้ว ในอารมณ์อันถึงพร้อมแล้ว หรืออันยังไม่ถึงพร้อมแลว้.
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พระผู้มีพระภาคตรัสอธิบายน้ีไว้วา่:  
นายมาลาการเข้าไปสู่สวนดอกไม้ 
คิดว่า “จักเก็บดอกไม้ทั้งหลาย” แล้วไม่เก็บเอาดอกไมจ้ากในสวนน้ัน ปรารถนากออื่นๆ  ชื่อวา่ส่งใจไปในสวนดอกไม้ทั้งสิ้น  
หรือคิดว่า “เราจักเก็บดอกไมจ้ากกอน้ี” แล้วไม่เก็บเอาดอกไม้จากกอน้ัน ย่อมส่งใจไปในที่อื่น เลือกอยู่ซ่ึงกอไม้น้ันน่ันเอง ชือ่
วา่ย่อมถึงความประมาทฉันใด;   
นระบางคน ก็ฉันน้ัน เหมือนกัน หยั่งลงสู่ท่ามกลางกามคุณ ๕ เช่นกันกับสวนดอกไม้ 
ไดรู้ปอันชอบใจแล้ว ปรารถนา กลิ่น รส โผฏฐัพพะ อันเป็นที่ชอบใจอย่างใดอย่างหน่ึง, 
หรือได้บรรดาอารมณ์มีเสียงเป็นต้นเหล่าน้ันอย่างใดอย่างหน่ึงแล้ว ยังปรารถนาอารมณ์อยา่งใดอยา่งหน่ึง (ต่อไป) 
หรือไดรู้ปน้ันแหละ แล้วยังปรารถนาอารมณ์อย่างใดอย่างหน่ึงอยู่ ชื่อว่าย่อมยินดีอารมณ์น้ันน่ันแล, 
หรือได้บรรดาอารมณ์มีเสียงเป็นต้น อย่างใดอย่างหน่ึง แล้วปรารถนาอารมณ์อยา่งใดอยา่งหน่ึง 
(ชื่อว่าย่อมยินดีอารมณ์อันตนได้แล้วน้ัน).

ในสวิญญาณกทรัพย์และอวิญญาณกทรัพย์ มีโค กระบือ ทาสี ทาส นา สวน บ้าน นิคมและชนบทเป็นต้น ก็นัยน้ันน่ันแล, 
ในบริเวณวิหารและปัจจัยมีบาตรและจวีร เป็นต้น แม้ของบรรพชิต ก็นัยน้ันเหมือนกัน;   
(มัจจุย่อมพา) นระผู้มีใจข้องในกามคุณอันถึงพร้อมแล้ว หรืออันยังไม่ถึงพร้อมแล้ว ซ่ึงกำาลังเลือกเก็บดอกไม้ 
กล่าวคือกามคุณ ๕ อยู่อย่างน้ีด้วยประการฉะน้ี (ไป).

สองบทว่า สุตฺตำ คามำ  ความว่า 
ชื่อวา่การหลับ ด้วยสามารถแห่งการหลับแห่งทัพพสัมภาระทั้งหลายมีฝาเรือนเป็นต้นแห่งบ้าน ย่อมไม่มี,  
แต่บ้าน ชื่อว่าเป็นอันหลับแล้ว ก็เพราะเปรียบเทียบความที่สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้ประมาทแล้วเพียงดังวา่หลับแล้ว; 
มัจจพุา (นระ) ไป ดุจห้วงนำ้าใหญ่อันกว้างและลึก ๒-๓ โยชน์ (พัดพา) ชาวบ้านที่หลับแล้วอยา่งน้ันไปอยู่ฉะน้ัน;  
คือวา่ ห้วงนำ้าใหญ่น้ัน ยังชาวบ้านน้ันทั้งหมด ไม่ให้สัตว์ไรๆ ในบรรดาสตรี บุรุษ โค กระบือ และไก่เป็นต้น เหลือไว้ 
ให้ถึงสมุทรแล้ว ทำาให้เป็นภักษาของปลาและเตา่ ฉันใด;   
มัจจุคือความตายพานระผู้มใีจข้องแล้วในอารมณ์ตา่งๆ คือตัดอินทรีย์คือชวีิตของนระน้ัน ให้จมลงในสมุทรคืออบายทั้ง ๔ 
ก็ฉันน้ันเหมือนกัน.

ในเวลาจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นแล้ว.

เทศนามีประโยชน์แก่มหาชน ดังน้ีแล.

เรื่องพระเจา้วิฑฑูภะ จบ.



ธอ. แปลโดยอรรถ ภ.๒ หนา้ ๒๙ • ๔. เร่ืองนางปติปูชิกา • ๔. เร่ืองนางปติปูชิกา

๔. เรือ่งนางปติปูชิกา
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในกรุงสาวตัถี ทรงปรารภหญิงชื่อปติปูชิกา ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ “ปุปฺผานิเหวำ” เป็นต้น.

เรื่องตั้งข้ึนในดาวดึงสเทวโลก.

[เทพธิดาจุติแล้วเกิดในกรุงสาวัตถี]

ได้ยินวา่ เทพบุตรนามวา่มาลาภารี ในดาวดึงสเทวโลกน้ัน มีนางอัปสรพันหน่ึงแวดล้อมแล้ว เข้าไปสู่สวน.

เทพธดิา ๕๐๐ ข้ึนสู่ต้นไม้ ยังดอกไม้ให้ตกอยู่.

เทพธดิา ๕๐๐ เก็บเอาดอกไมท้ี่เทพธดิาเหล่าน้ันให้ตกแล้ว ประดับเทพบุตร.

บรรดาเทพธิดาเหล่าน้ัน เทพธิดาองค์หน่ึง จุติบนกิ่งไม้น้ันน่ันแล.

สรรีะดับไป ดุจเปลวประทีป.

นางถือปฏิสนธใินเรือนแห่งตระกูลหน่ึง ในกรุงสาวตัถี  ในเวลาที่นางเกิดแล้ว เป็นหญิงระลึกชาติได้ ระลึกอยู่ว่า 
“เราเป็นภริยาของมาลาภารีเทพบุตร” ถึงความเจริญ ทำาการบูชาด้วยของหอมและดอกไม้เป็นต้น 
ปรารถนาการเกิดเฉพาะในสำานักสามี.

นางแม้ไปสู่ตระกูลอื่น ในเวลามีอายุ ๑๖ ปี ถวายสลากภัต ปักขิกภตั และวัสสาวาสิกภตัเป็นต้นแล้ว ยอ่มกล่าวว่า 
“ส่วนแห่งบุญน้ี จงเป็นปัจจัยเพื่อประโยชน์แก่อันบังเกิดในสำานักสามีของเรา.”

[จุติจากมนุษยโลกแลว้ ไปเกิดในสวรรค์]

ลำาดับน้ัน ภิกษุทั้งหลายทราบว่า “นางน้ี ลุกข้ึนเสรจ็สรรพแล้ว ย่อมปรารถนาผวัเท่าน้ัน” 
จึงขนานนามของนางว่า “ปติปูชิกา.”

แม้นางปติปูชิกาน้ัน ย่อมปฏิบัติโรงฉัน เข้าไปตั้งนำ้าฉัน ปูอาสนะเป็นนิตย์.

มนุษย์แม้พวกอื่น ใคร่เพือ่จะถวายสลากภัตเป็นต้น นำามามอบให้ดว้ยคำาว่า “แม่ ทา่นจงจดัแจงภัตแม้เหล่าน้ี แก่ภิกษุสงฆ์.”

แม้นางเดินไปเดินมาอยู่โดยทำานองน่ัน ได้กุศลธรรม ๕๖ ทุกย่างเท้า.

นางตั้งครรภ์แลว้.

นางก็คลอดบุตร โดยกาลอันล่วงไป ๑๐ เดือน.

ในกาลที่บุตรน้ันเดินได้ นางได้บุตรแม้อื่นๆ รวม ๔ คน.

ในวันหน่ึง นางถวายทาน ทำาการบูชา ฟังธรรม รกัษาสิกขาบท 
ในเวลาเป็นที่สุดแห่งวัน ก็ทำากาละด้วยโรคชนิดใดชนิดหน่ึง ซ่ึงบังเกิดข้ึนในขณะน้ัน แล้วบังเกิดในสำานักสามีเดิมของตน.
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[อายุของมนุษย์ประมาณ ๑๐๐ ปี]

ฝ่ายนางเทพธิดานอกน้ี กำาลังประดับเทพบุตรอยู่น่ันเอง ตลอดกาลเท่าน้ี.

เทพบุตรเห็นนางน้ัน กล่าววา่ “เธอหายหน้าไปตั้งแต่เชา้,  เธอไปไหนมา?”

เทพธดิา. ดิฉันจุติค่ะ นาย.
เทพบุตร. เธอพูดอะไร?
เทพธดิา. ข้อน้ันเป็นอย่างน้ี นาย.
เทพบุตร. เธอเกิดแล้วในที่ไหน?
เทพธดิา. เกิดในเรอืนแห่งตระกูล ในกรุงสาวัตถี.
เทพบุตร. เธอดำารงอยู่ในกรงสาวตัถีน้ันสิ้นกาลเท่าไร?
เทพธดิา. ข้าแต่นาย ดิฉันออกจากท้องมารดา โดยกาลอันล่วงไป ๑๐ เดือน  ในเวลาอายุ ๑๖ ปี ไปสู่ตระกูลผวั 

คลอดบุตร ๔ คน ทำาบุญมีทานเป็นต้น ปรารถนาถึงนาย มาบังเกิดแลว้ในสำานักของนายตามเดิม.
เทพบุตร. อายุของมนุษย์มีประมาณเทา่ไร?
เทพธดิา. ประมาณ ๑๐๐ ปี.
เทพบุตร. เท่าน้ันเองหรือ?
เทพธดิา. ค่ะ นาย.
เทพบุตร. พวกมนุษย์ถือเอาอายุประมาณเท่าน้ีเกิดแล้ว เป็นผู้ประมาทเหมือนหลับ ยังกาลให้ล่วงไปหรือ? 

หรือทำาบุญมีทานเป็นต้น?
เทพธดิา. พูดอะไร นาย,  พวกมนุษย์ประมาทเป็นนิตย์ ประหน่ึงถือเอาอายุต้ังอสงไขยเกิดแล้ว  ประหน่ึงว่าไม่แก่ไม่ตาย.

ความสังเวชเป็นอันมาก ได้เกิดข้ึนแก่มาลาภารีเทพบุตรวา่ 
“ทราบว่า พวกมนุษย์ถือเอาอายุประมาณ ๑๐๐ ปีเกิดแล้ว ประมาทนอนหลับอยู่,  เมื่อไรหนอ? จึงจักพ้นจากทกุข์ได้.”

[๑๐๐ ปีของมนุษย์ เท่ากับ ๑ วันในสวรรค์]

(พระธรรมสังคาหกาจารย์ กลา่ววา่) 

ก็ ๑๐๐ ปีของพวกเรา เป็นคืนหน่ึงวันหน่ึงของพวกเทพเจา้ชั้นดาวดึงส์,  
๓๐ ราตรี โดยราตรีน้ัน เป็นเดือนหน่ึง,   
กำาหนดด้วย ๑๒ เดือนโดยเดือนน้ัน เป็นปีหน่ึง,  
๑๐๐๐ ปีทิพย์ โดยปีน้ัน เป็นประมาณอายุของเทพเจ้าชั้นดาวดึงส์.

๑๐๐๐ ปีทิพย์น้ัน โดยการนับในมนุษย์เป็น ๓ โกฏิ ๖ ล้านปี.

เพราะฉะน้ัน แม้วันเดียวของเทพบุตรน้ัน (ก็) ยังไม่ลว่งไป  ได้เป็นกาลเช่นครู่เดียวเท่าน้ัน.

ข้ึนชื่อว่าความประมาท ของสัตว์ผู้มีอายุน้อยอย่างน้ี ไม่ควรอย่างยิ่งแล.
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ในวันรุ่งข้ึน พวกภกิษุเข้าไปสู่บ้าน เห็นโรงฉันอันไม่ได้จดั อาสนะยังไม่ได้ปู นำ้าฉันยังไม่ได้ตั้งไว้ จึงกล่าวว่า 
“นางปติปูชิกาไปไหน?”

ชาวบ้าน. ทา่นผู้เจริญ พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายจักเห็นนาง ณ ที่ไหน?  
วันวานน้ี เมื่อพระผู้เป็นเจ้าฉันแล้ว (กลับ) ไป, นางตายในตอนเย็น.

ภิกษุปุถุชนฟังคำาน้ันแล้ว ระลกึถึงอุปการะของนางน่ัน ไม่อาจจะกลั้นนำ้าตาไว้ได้.

ธรรมสังเวชได้เกิดแก่พระขีณาสพ.

ภิกษุเหล่าน้ันทำาภัตกจิแล้ว ไปวิหาร ถวายบังคมพระศาสดา ทูลถามวา่ 
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อุบาสิกาชื่อปติปูชิกา ลกุข้ึนเสร็จสรรพแล้ว ทำาบุญมีประการต่างๆ ปรารถนาถึงสามีเท่าน้ัน,  
บัดน้ี นางตายแล้ว (ไป) เกิด ณ ที่ไหน?”

พระศาสดา. ภิกษุทั้งหลาย  นางเกิดในสำานักสามีของตนน่ันแหละ.
ภิกษุ. ในสำานักสามี ไม่มี พระเจ้าข้า.
พระศาสดา. ภิกษุทั้งหลาย นางปรารถนาถึงสามีน่ัน ก็หามิได้,  

มาลาภารีเทพบุตร ในดาวดึงสพิภพ เป็นสามีของนาง, 
นางเคลื่อนจากที่ประดับดอกไม้ของสามีน้ันแล้ว ไปบังเกิดในสำานักสามีน้ันน่ันแลอีก.

ภิกษุ. ได้ยินว่า อย่างน้ันหรือ? พระเจา้ข้า.
พระศาสดา. อยา่งน้ัน ภิกษุทั้งหลาย.
ภิกษุ. น่าสังเวช!  ชวีิตของสัตว์ทั้งหลายน้อย (จริง) พระเจา้ข้า,  

เช้าตรู่ นางอังคาสพวกข้าพระองค์  ตอนเย็น ตายด้วยพยาธทิี่เกิดข้ึน.
พระศาสดา. อยา่งน้ัน ภิกษุทั้งหลาย   ช่ือวา่ ชวีิตของสัตวท์ั้งหลายน้อย (จริง), 

เหตุน้ันแล มัจจุผู้ทำาซ่ึงที่สุด ยังสตัว์เหล่าน้ี ซ่ึงไม่อิ่มด้วยวัตถุกามและกิเลสกามน่ันแล 
ให้เป็นไปในอำานาจของตนแล้ว ย่อมพาเอาสัตว์ที่ครำ่าครวญ รำ่าไรไป”

ดังน้ีแล้ว ตรัสพระคาถาน้ีว่า

“มัจจุ ผู้ทำาซ่ึงที่สุด ทำานระผู้มีใจข้องในอารมณต์่างๆ 
เลือกเก็บดอกไม้อยู่เทียว ผู้ไม่อิ่มในกามทั้งหลายน่ันแล สูอ่ำานาจ.”

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บาทพระคาถาวา่ ปุปฺผานิ เหว ปจินนฺตำ  ความว่า 
ผู้มัวเลือกเก็บดอกไม้คือกามคุณทั้งหลาย อันเน่ืองดว้ยอัตตภาพ และเน่ืองดว้ยเครื่องอุปกรณอ์ยู่  
เหมือนนายมาลาการ เลือกเก็บดอกไมต้่างชนิดอยู่ในสวนดอกไม้ ฉะน้ัน.

บาทพระคาถาว่า พฺยาสตฺตมนสำ นรำ  ความว่า ผู้มีจติซ่านไปโดยอาการต่างๆ 
ในอารมณ์อันยังไม่ถึงแล้ว ดว้ยสามารถแห่งความปรารถนา   ในอารมณ์ที่ถึงแล้ว ดว้ยสามารถแห่งความยินดี.
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บาทพระคาถาว่า อตติฺตำเยว กาเมสุ  ความว่า ผู้ไม่อิ่มในวตัถุกามและกิเลสกามทั้งหลายน่ันแล 
ดว้ยการแสวงหาบ้าง ด้วยการได้เฉพาะบ้าง ดว้ยการใช้สอยบ้าง ด้วยการเก็บไว้บ้าง.

บาทพระคาถาว่า อนฺตโก กรุุเต วสำ  ความว่า มัจจุผู้ทำาซ่ึงที่สุด กลา่วคือมรณะ พานระผู้ครำ่าครวญ รำ่าไร ไปอยู่ 
ให้ถึงอำานาจของตน.

ในเวลาจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น.

เทศนา มีประโยชน์แก่มหาชน ดังน้ีแล.

เรื่องนางปติปูชิกา จบ.
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๕. เรื่องโกสิยเศรษฐีผู้มีความตระหนี่
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ ในกรุงสาวัตถี ทรงปรารภเศรษฐีชื่อโกสิยะผู้มีความตระหน่ี ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ 
“ยถาปิ ภมโร ปุปฺผำ” เป็นต้น.

เรื่อง (น้ี) ตั้งข้ึนแล้วในกรุงราชคฤห์.

[สมบัติของเศรษฐี ไม่อำานวยประโยชน์แก่ใครๆ]

ดังได้สดับมา ในที่ไม่ไกลแห่งกรุงราชคฤห์ ได้มีนิคม (หน่ึง) ชื่อสกักระ.

เศรษฐีคนหน่ึง ชื่อโกสิยะ มีความตระหน่ี มีสมบัติ ๘๐ โกฏิ  ประจำาอยู่ในนิคมน้ัน.

เขาไม่ให้แม้หยดนำ้ามัน (สักหยดเดียว) ด้วยปลายหญ้า แก่คนเหล่าอื่น.

(ทั้ง) ไม่บริโภคด้วยตนเอง.

สมบัติของเขาน้ัน ไม่อำานวยประโยชน์แก่ปิยชนทั้งหลายมีบุตรและภรรยาเป็นต้น  
ไม่อำานวยประโยชน์แก่สมณะและพราหมณ์ทั้งหลาย  
คงเป็นของไม่ได้ใช้สอย ต้ังอยู่ เหมือนสระโบกขรณี ที่ผีเสื้อนำ้าหวงแหน ดว้ยประการฉะน้ีแล.

[เศรษฐีอยากกินขนมเบ้ืองจนผอม]

วันหน่ึง  เวลาจวนสว่าง พระศาสดาเสด็จออกจากสมาบัติอันประกอบด้วยความกรุณาใหญ่ 
ทรงตรวจดูหมู่สัตว์ผู้เป็นเผ่าพันธุท์ี่พอแนะนำาในการตรัสรู้ได้ในสกลโลกธาตุ 
ได้ทรงเห็นอุปนิสัยโสดาปัตติผลของเศรษฐพีร้อมทั้งภรรยา ซ่ึงอยู่ในที่สดุแห่งที่ ๔๕ โยชน์.

ก็ในวันก่อนแต่วันน้ัน  เศรษฐีน้ันไปสู่พระราชมณเฑียรเพื่อบำารุงพระราชา ทำาการบำารุงพระราชาแล้วกลับมา 
เห็นคนบ้านนอกคนหน่ึง ถูกความหิวครอบงำา กำาลังกินขนมกุมมาส๑ ให้เกิดความกระหายในขนมน้ันข้ึน 
ไปสู่เรือนของตนแล้ว คิดวา่ 
“ถ้าเราบอกวา่ เราอยากกินขนมเบ้ือง’ ไซร้,  คนเป็นอันมากกจ็ัก (พากัน) อยากกินกับเรา,  
เมื่อเป็นอย่างน้ัน วตัถุเป็นอันมาก มีงา ข้าวสาร เนยใส นำ้าอ้อย เป็นต้น ของเรา กจ็ักถึงความหมดไป, 
เราจกัไม่บอกแก่ใครๆ” ดังน้ีแล้ว  อดกลั้นความอยากเที่ยวไป.

เมื่อเวลาล่วงไปๆ เขาผอมเหลืองลงทุกที มีตวัสะพรั่งดว้ยเส้นเอ็น, 
แต่น้ัน ไม่สามารถจะกลั้นความอยากไว้ได้ เข้าห้อง แลว้นอนกอดเตียง.

เขาแม้ถึงความทุกข์อย่างน้ี ก็ยังไม่บอกอะไรๆ แก่ใครๆ เพราะกลวัเสียทรัพย์.

๑ ขนมเบื้อง
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[ภรรยาเศรษฐีทอดขนมเบ้ือง]

ลำาดับน้ัน ภรรยาเข้าไปหาเขาแล้วลูบหลังถามวา่ “ท่านไม่สบายหรือ? นาย.”

เศรษฐี. ความไม่สบายอะไรๆ ของฉันไม่มี.
ภรรยา. พระราชากริว้ท่านหรือ?
เศรษฐี. ถึงพระราชาก็ไมก่ริว้ฉัน.
ภรรยา. เมื่อเป็นเช่นน้ัน 

ความไมพ่อใจอะไรๆ ที่พวกลูกชายลูกหญิง หรือปริชนมีทาสกรรมกรเป็นต้น ทำาแก่ท่าน มีอยู่หรือ?
เศรษฐี. แม้กรรมเห็นปานน้ันก็ไม่มี.
ภรรยา. กท็่านมีความอยากในอะไรหรือ?

แม้เมื่อภรรยากล่าวอย่างน้ัน เขาก็ไม่กล่าวอะไร คงนอนเงียบเสียง เพราะกลวัเสียทรัพย์.

ลำาดับน้ัน ภรรยากล่าวกะเขาวา่ “บอกเถิด นาย, ท่านอยากอะไร?” 

เขาเป็นเหมือนกลืนคำาพูดไว้ ตอบว่า “ฉันมีความอยาก.”

ภรรยา. อยากอะไร? นาย.
เศรษฐี. ฉันอยากกินขนมเบ้ือง.
ภรรยา. เมื่อเป็นเช่นน้ัน ทำาไม ทา่นไม่บอกแกด่ิฉัน, ท่านเป็นคนจนหรือ?, 

บัดน้ี ดิฉันจักทอดขนมเบ้ืองให้พอแก่คนที่อยูใ่นสักกรนิคมทั้งสิ้น.
เศรษฐี. ประโยชน์อะไรของเธอด้วยคนพวกน้ัน,  พวกเขาทำางานของตน กจ็ักกิน (ของตน).
ภรรยา. ถ้ากระน้ัน ดิฉันจักทอดขนมเบ้ืองให้พอแก่คนที่อยู่ในตรอกเดียวกัน.
เศรษฐี. ฉันรู้ความที่เธอเป็นคนรวยทรัพย์ละ.
ภรรยา. ดิฉันจะทอดให้พอแก่คนทั้งหมด (ที่อยู่) ในทีใ่กล้เรือนน้ี.
เศรษฐี. ฉันรู้ความที่เธอเป็นคนมีอัธยาศัยกว้างขวางละ.
ภรรยา. ถ้ากระน้ัน ดิฉันจะทอดให้พอแก่ชนสักว่าลูกเมียท่านเท่าน้ันเอง.
เศรษฐี. ประโยชน์อะไรของเธอด้วยคนพวกน้ัน.
ภรรยา. กด็ิฉันจะทอดให้พอแก่ท่านและดิฉันหรือ?
เศรษฐี. เธอจกัทำา ทำาไม?
ภรรยา. ถ้ากระน้ัน ดิฉันจะทอดให้พอแก่ทา่นผู้เดียวเท่าน้ัน.
เศรษฐี. เมื่อเธอทอดขนมที่น้ี, คนเป็นจำานวนมากก็ย่อมหวัง (ที่จะกินด้วย), 

เธอจงเว้นข้าวสาร (ที่ดี) ทั้งสิ้น ถือเอาข้าวสารหัก และเตาและกระเบ้ือง 
และถือเอานำ้านม เนยใส นำ้าผึ้ง และนำ้าออ้ย หน่อยหน่ึง  แล้วข้ึนไปชั้นบนแห่งปราสาท ๗ ช้ัน แล้วทอดเถิด, 
ฉันคนเดียวเท่าน้ัน จกัน่ังกิน ณ ท่ีน้ัน.

นางรับคำาว่า “ดีละ” แล้วให้ทาสีถือสิ่งของที่ควรถือ เอาข้ึนไปสู่ปราสาท แล้วไลท่าสีไป ให้เรียกเศรษฐีมา.

เศรษฐีน้ัน ปิดประตูใส่ลิ่มและสลักทกุประตูตั้งแต่ประตูแรกมา แล้วข้ึนไปยังชั้นที่ ๗ ปิดประตูแล้วน่ัง ณ ชั้นแม้น้ัน.
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ฝ่ายภรรยาของเขาก็ติดไฟที่เตา ยกกระเบ้ืองข้ึนตั้ง แล้วเริ่มทอดขนม.

[พระมหาโมคคัลลานะไปทรมานเศรษฐี]

ครั้งน้ัน  พระศาสดาตรัสเรียกพระมหาโมคคัลลานเถระมาแต่เชา้ตรู่ ตรัสวา่ 
“โมคคัลลานะ ในสักกรนิคม (ซ่ึงตั้งอยู่) ไม่ไกลกรุงราชคฤห์ 
เศรษฐีผู้มีความตระหน่ีน่ันคิดว่า ‘เราจักกินขนมเบ้ือง’ จึงให้ภรรยาทอดขนมเบ้ืองบนปราสาท ๗ ช้ัน เพราะกลัวคนเหล่าอ่ืนเห็น,
เธอจงไป ณ ท่ีน้ันแล้วทรมานเศรษฐี ทำาให้สิ้นพยศ๑  ให้ผัวเมียแม้ทั้ง ๒ ถือขนม และนำ้านม เนยใส นำ้าผึ้งและนำ้าอ้อย 
แล้วนำามายังพระเชตวันด้วยกำาลังของตน; 
วันน้ีเรากับภิกษุ ๕๐๐ รูปจักน่ังในวิหารน่ันแหละ, จกัทำาภตักิจด้วยขนมเท่าน้ัน.”

แม้พระเถระ กร็ับพระดำารัสของพระศาสดาว่า “ดีละ พระเจา้ข้า” แล้วไปยังนิคมน้ันดว้ยกำาลังฤทธิ์ทันทีทีเดียว  
เป็นผู้นุ่งห่มเรียบร้อย ได้ยืนอยู่ที่ช่องสีหบัญชร๒ แห่งปราสาทน้ัน เหมือนรูปแก้วมณี ลอยเด่นอยู่กลางอากาศเทียว.

เพราะเห็นพระเถระน่ันแล  ดวงหทัยของมหาเศรษฐกี็สั่นสะท้าน.

เขาคิดว่า “เรามาที่น่ี เพราะกลัวบุคคลทั้งหลายผู้มรีูปอย่างน้ีน่ันแล,  แต่สมณะน้ียังมายืนอยู่ที่ช่องหน้าต่างได้” 
เมื่อไม่เห็นเครื่องมอืที่ตนควรจะฉวยเอา เดือดดาลทำาเสียงตฏะๆ ประดุจก้อนเกลือที่ถูกโรยลงในไฟ จึงกลา่วอยา่งน้ีว่า 
“สมณะ ทา่นยืนอยู่ในอากาศ จกัได้อะไร?  แม้จงกรมแสดงรอยเท้าในอากาศซ่ึงหารอยมิได้อยู่ ก็จักไม่ได้เหมือนกัน.”

พระเถระจงกรมกลับไปกลับมาในที่น้ันน่ันแล.

เศรษฐีกล่าววา่ “ทา่นจงกรมอยูจ่ักได้อะไร? แม้น่ังด้วยบัลลังก์๓ ในอากาศ ก็จักไม่ได้เช่นกัน.”

พระเถระจึงน่ังคู้บัลลังก์.

ลำาดับน้ัน เศรษฐีกลา่วกะท่านวา่ “ทา่นน่ังในอากาศ จักได้อะไร? แม้มายืนทีธ่รณีหน้าต่างกจ็ักไม่ได้.”

พระเถระได้ยืนอยูท่ี่ธรณี (หน้าต่าง) แล้ว.

ลำาดับน้ัน เขากล่าวกะท่านวา่ “ทา่นยืนที่ธรณี (หน้าต่าง) จักได้อะไร?  แม้บังหวนควันแล้ว ก็จักไม่ได้เหมือนกัน”.

แม้พระเถระก็บังหวนควัน.

ปราสาททั้งสิ้นได้มีควันเป็นกลุ่มเดียวกัน.

อาการน้ัน ได้เป็นเหมือนเวลาเป็นที่แทงตาทั้ง ๒ ของเศรษฐีดว้ยเข็ม.

เศรษฐีไม่กล่าวกะทา่นว่า “แม้ท่านให้ไฟโพลงอยู่ กจ็ักไม่ได้” เพราะกลัวไฟไหม้เรือน แล้วคิดว่า 
“สมณะน้ี จักเป็นผู้เกี่ยวข้องอยา่งสนิท ไม่ได้แล้วจักไม่ไป,  เราจักให้ถวายขนมแก่ท่านชิ้นหน่ึง”  แล้วจึงกล่าวกะภรรยาว่า 
“นางผู้เจริญ เธอจงทอดขนมชิ้นเล็กๆ ชิ้นหน่ึง ให้แก่สมณะแล้ว จงส่งท่านไปเสียเถอะ.”

๑ นิพพฺิเสวนำ แปลตามศัพท์ว่า มีความเสพผิดออกแล้ว.
๒ ศัพท์ว่า “สีหบัญชร” หมายความว่า หน้าต่างมีลูกกรง แปลตามศัพท์ว่า หน้าต่างมีสัณฐานประดุจกรงเล็บแห่งสีหะ.
๓ นั่งขัดสมาธิ.
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นางหยอดแป้งลงในถาดกระเบ้ืองนิดเดียว.

(แต่) ขนม (กลาย) เป็นขนมชิ้นใหญ่ ได้พองข้ึนเต็มทั่วทั้งถาด ตั้งอยู่แลว้.

เศรษฐีเห็นเหตุน้ัน กล่าวว่า “(ชะรอย) หล่อนจักหยิบแป้งมากไป” ดังน้ีแล้ว ตักแป้งหน่อยหน่ึงด้วยมุมทพัพีแล้ว 
หยอดเองทีเดียว.

ขนมเกิดใหญ่กว่าขนมชิ้นก่อน.

เศรษฐีทอดขนมชิ้นใดๆ ดว้ยอาการอย่างน้ัน,  ขนมชิ้นน้ันๆ ก็ยิ่งใหญ่โตทีเดียว.

เขาเบ่ือหน่าย จึงกล่าวกะภรรยาว่า “นางผู้เจริญ เธอจงให้ขนมแก่สมณะน้ีชิ้นหน่ึงเถอะ.”

เมื่อนางหยิบขนมชิ้นหน่ึงจากกระเช้า, ขนมทั้งหมดก็ติดเน่ืองเป็นอันเดียวกัน.

นางจึงกลา่วกะเศรษฐีว่า “นาย ขนมทั้งหมดตดิเน่ืองเป็นอันเดียวกันเสียแล้ว, ดิฉันไม่สามารถทำาให้แยกกันได้.”

แม้เขากล่าววา่ “ฉันจักทำาเอง,” แล้วก็ไม่อาจทำาได้.

ถึงทั้ง ๒ คน จับที่ริม (แผ่นขนม) แม้ดึงออกอยู่ ก็ไมอ่าจให้แยกออกจากกันได้เลย.

ครั้นเมื่อเศรษฐีน้ัน ปลำ้าอยู่กับขนม (เพื่อจะให้แยกกัน), เหงื่อก็ไหลออกจากสรีระแล้ว, ความหิวกระหายก็หายไป.

ลำาดับน้ัน เขากล่าวกะภรรยาวา่ “นางผู้เจริญ ฉันไม่มีความต้องการขนมแล้ว, เธอจงให้แก่สมณะเกิด”

นางฉวยกระเชา้แล้วเข้าไปหาพระเถระ.

พระเถระแสดงธรรมแก่คนแม้ทั้ง ๒, กลา่วคุณพระรัตนตรัย, แสดงผลทานที่บุคคลให้แล้วเป็นอาทิ  
ให้เป็นดังพระจันทร์ในพื้นท้องฟ้าว่า “ทานที่บุคคลให้แล้วย่อมมีผล, ยัญที่บุคคลบูชาแล้วย่อมมีผล.”

เศรษฐีฟังธรรมน้ันแล้ว มีจติเลื่อมใส กล่าววา่ “ทา่นผู้เจริญ ทา่นจงมาน่ังฉันบนบัลลังก์น้ีเถิด.”

[พระเถระนำาเศรษฐีและภรรยา ไปเฝ้าพระศาสดา]

พระเถระกลา่วว่า 
“มหาเศรษฐี พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงน่ังในวิหารกับภิกษุ ๕๐๐ รูป ด้วยตั้งพระหทัยว่า “จักเสวยขนม”, 
เมื่อท่านมีความชอบใจ, เศรษฐี ทา่นจงให้ภรรยาถือเอาขนมและวตัถุอื่นมีนำ้านมเป็นต้น, 
พวกเราจักไปสู่สำานักของพระศาสดา.”

เศรษฐี. ก็บัดน้ี พระศาสดาประทับอยู่ ณ ท่ีไหนเล่า? ครับ.
พระเถระ. ประทับอยู่ในพระเชตวันวิหาร ในที่สุดแห่งที่ ๔๕ โยชน์จากที่น้ี เศรษฐี.
เศรษฐี. ทา่นผู้เจริญ พวกเราจกัไปสิ้นหนทางไกลมีประมาณเท่าน้ี จะไม่ลว่งเลยเวลาอย่างไร?
พระเถระ. มหาเศรษฐี เมื่อท่านมีความชอบใจ, เราจกันำาท่านทั้ง ๒ ไปดว้ยกำาลังของตน;  

หัวบันไดปราสาทของท่าน จักมีในที่ของตนน่ีเอง,  แตเ่ชิงบันได จักมทีี่ซุ้มประตูพระเชตวัน,  
เราจักนำาไปสู่พระเชตวัน โดยกาลชั่วเวลาลงจากปราสาทชั้นบน ไปยังชั้นล่าง.
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เขารับวา่ “ดีละ ครับ.”

พระเถระทำาหัวบันไดไว้ในที่น้ันน่ันเองแล้ว อธิษฐานว่า “ขอเชิงบันไดจงมีที่ซุ้มประตูพระเชตวัน.”

บันไดก็ได้เป็นแล้วอยา่งน้ันน่ันแล.

พระเถระให้เศรษฐีและภรรยาถึงพระเชตวัน เร็วกวา่กาลที่ลงไปจากปราสาทชั้นบนลงไปยังชั้นล่าง.

สามีภรรยาแม้ทั้ง ๒ คนน้ัน เข้าไปเฝ้าพระศาสดาแล้ว กราบทูลกาล.

พระศาสดาเสด็จเข้าไปสู่โรงฉันแล้ว ทรงน่ังบนพุทธอาสน์ที่เขาปูลาดไว้แล้ว พร้อมด้วยภกิษุสงฆ์.

มหาเศรษฐีได้ถวายทักษิโณทกแด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข.

ภรรยาใส่ขนมในบาตรของพระตถาคตเจ้าแล้ว.

แม้มหาเศรษฐีพร้อมด้วยภรรยา ก็บริโภคขนมพอแก่ความต้องการ.

ความหมดสิ้นของขนมไม่ปรากฏเลย.

แม้เมื่อเขาถวายขนมแก่ภิกษุในวิหารทั้งสิ้นและ (ให้) แก่คนกินเดนทั้งหลายแล้ว  
ความหมดสิ้นไป (แห่งขนม) ก็ไม่ปรากฏอยู่น่ันเอง.

เขาทั้ง ๒ จึงกราบทูลพระผู้มพีระภาคว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขนมหาถึงความหมดไปไม่.”

พระผู้มีพระภาคตรัสวา่ “ถ้ากระน้ัน ท่านทั้ง ๒ จงทิ้งเสียที่ซุ้มประตพูระเชตวัน.”

เขาทั้ง ๒ กท็ิ้งแล้วที่เงื้อมซ่ึงไม่ไกลซุ้มประตู (พระเชตวัน).

แม้ทุกวันน้ี ที่น้ัน ก็ยังปรากฏชื่อวา่ “เงื้อมขนมเบ้ือง.”

มหาเศรษฐีพร้อมดว้ยภรรยาเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค ได้ยืนอยู่ ณ ที่ควรข้างหน่ึงแล้ว.

พระผู้มีพระภาคไดท้รงทำาอนุโมทนาแล้ว.

ในกาลจบอนุโมทนา สามีและภรรยาแม้ทั้ง ๒ ดำารงอยู่ในโสดาปัตติผลแล้ว ถวายบังคมพระศาสดา 
ข้ึนบันไดที่ซุ้มประตู (พระเชตวัน) แล้ว  (ปรากฏ) สถิตอยู่ที่ปราสาทของตนทีเดียว.

ตั้งแต่น้ันมา เศรษฐีได้เกลี่ยทรัพย์จำานวน ๘๐ โกฏิ ในพระพุทธศาสนาน่ันแหละ.

[พวกภิกษุสรรเสริญพระมหาโมคคัลลานะ]

ในเวลาเย็นวันรุ่งข้ึน พวกภกิษุประชุมกันในโรงธรรม น่ังกลา่วคุณกถาของพระเถระว่า 
“ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ทา่นทั้งหลาย จงดูอานุภาพของพระมหาโมคคัลลานะ, 
ท่านชื่อว่าไม่กระทบกระทั่งศรัทธา ไมก่ระทบกระทั่งโภคะ ทรมานเศรษฐีผู้มีความตระหน่ีโดยครู่เดียว 
ทำาให้หมดพยศแล้ว ให้ถือเขาขนมนำามาสูพ่ระเชตวัน ทำาไว้ตรงพระพักตรพ์ระศาสดาแล้ว 
ให้ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผล  น่าอัศจรรย์! พระเถระมีอานุภาพมาก (จริง).”
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พระศาสดา ทรงสดับถ้อยคำา ของพวกภิกษุด้วยพระโสตธาตุอันเป็นทิพย์ เสด็จมาแล้ว ตรัสถามว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย บัดน้ีพวกเธอน่ังประชุมด้วยเรื่องอะไรกันหนอ?”  
เมื่อภิกษุเหล่าน้ันกราบทูลว่า “ด้วยเรือ่งชื่อน้ี” จึงตรัสสรรเสริญพระเถระว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย ธรรมดาอันภิกษุผู้ทรมานสกุล ไมก่ระทบกระทั่งศรัทธา ไม่กระทบกระทั่งโภคะ ไมใ่ห้สกุลชอกชำ้า 
ไม่เบียดเบียน (สกุล)  เป็นดุจแมลงภู่เคล้าเอาละอองจากดอกไม้  
เข้าไปหา (สกุล) แล้ว ควรให้รูพุ้ทธคุณ, โมคคัลลานะบุตรของเราก็เป็นเช่นน้ัน” ดังน้ีแล้ว ตรัสพระคาถาน้ีวา่

“มุนีพึงเที่ยวไปในบ้าน เหมือนแมลงภู่ไม่ยังดอก สี และกลิ่นให้ชอกชำ้า 
ถือเอา (แต่) รสแล้วบินไป ฉะน้ัน.”

[แก้อรรถ]

ชาติแห่งสัตว์ผู้ทำานำ้าหวานชนิดใดชนิดหน่ึง ช่ือวา่ ภมร ในพระคาถาน้ัน.

บทว่า ปุปฺผำ เป็นต้น  ความว่า  ผึ้ง๑เมื่อบินไปในสวนดอกไม้ ไม่ยังดอก สี และกลิ่นให้ชอกชำ้า คือว่า ไม่ให้เสียหาย บินไป.

บทว่า ปเลติ  ความว่า  ครั้นบินไปอย่างน้ันแล้ว ดื่มรสจนพอความต้องการ 
คาบเอารสแม้อื่นไป เพื่อประโยชน์แก่การทำานำ้าหวานแล้ว บินไป.

ผึ้งน้ัน ร่อนลงสู่ป่าชัฏแห่งหน่ึงแล้ว เก็บรสซ่ึงเจือดว้ยธุลีน้ันไว้ในโพรงไม้แห่งหน่ึงแล้ว ทำารสนำ้าหวานให้เป็นนำ้าผึ้งโดยลำาดับ;  
ดอก หรือสี และกลิ่นของดอกไม้น้ัน หาชอกชำ้าไป เพราะการเที่ยวไปในสวนดอกไม้แห่งผึ้งน้ันเป็นปัจจัยไม่   
ที่แท้ สิ่งทั้งหมด คงเป็นปกติอยู่น่ันเอง.

บาทพระคาถาว่า เอวำ คาเม มุนี จเร  ความว่า พระอนาคาริยมุนี ต่างโดยเสขะและอเสขะ ก็ฉันน้ัน 
เที่ยวรับภิกษาในบ้านโดยลำาดับสกุล.

แท้จริง การเสื่อมศรัทธาหรือเสื่อมโภคะ หามีแก่สกุลทั้งหลาย เพราะการเที่ยวไปในบ้านของมุนีน้ันเป็นปัจจัย ไม่,  
ศรัทธาก็ดี โภคะก็ดี คงเป็นปกติอยู่น่ันเอง;  

ก็แล พระเสขมุนีและอเสขมุนี ครั้นเที่ยวไปอย่างน้ัน ออกมาแล้ว,  
พระเสขมุนี ปูสังฆาฏิ น่ัง ณ ท่ีๆ สบายด้วยนำ้า ภายนอกบ้านก่อนแล้ว 
พิจารณา (อาหารบิณฑบาต) ด้วยสามารถแห่งการเปรียบด้วยนำ้ามันหยอดเพลา ผ้าปิดแผล และเน้ือแห่งบุตร 
แล้วฉันบิณฑบาต หลบเข้าไปสู่ไพรสณฑ์เห็นปานน้ัน พจิารณากัมมัฏฐานเป็นไปภายใน 
ทำามรรค ๔ และผล ๔ ให้อยู่ในเงื้อมมือให้ได้,  
ส่วนพระอเสขมุนี ประกอบการอยู่สบายในทิฏฐธรรมเนืองๆ.

บัณฑิตพึงทราบความที่มุนีน้ันควรเห็นสมกับผึ้ง โดยการทำานำ้าหวาน เช่นน้ี.

แต่ในที่น้ีทรงประสงค์เอาพระขีณาสพ.

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น.

๑ ภมร ผ้ึง, แมลงภู่



ธอ. แปลโดยอรรถ ภ.๒ หนา้ ๓๙ • ๕. เร่ืองโกสิยเศรษฐีผู้มีความตระหน่ี • [แก้อรรถ]

พระศาสดา ครั้นตรัสพระธรรมเทศนาน้ีแล้ว เพื่อจะประกาศคุณของพระเถระแม้ให้ยิ่ง จึงตรัสว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย โมคคัลลานะทรมานเศรษฐีผู้มีความตระหน่ีในบัดน้ีเท่าน้ันก็หาไม่,  
แม้ในกาลก่อน เธอก็ทรมานเขาแล้ว ให้รู้ความเกี่ยวเน่ืองกันแห่งกรรมและผลแห่งกรรมเหมือนกัน” ดังน้ีแล้ว 
เมื่อจะทรงประกาศเน้ือความน้ี ทรงนำาอดีตนิทาน (มาสาธก) ตรัสอิลลีสชาดก๑ น้ีว่า

“คนทั้ง ๒ เป็นคนกระจอก  คนทั้ง ๒ เป็นคนค่อม
คนทั้ง ๒ เป็นคนมีตาเหล่  คนทั้ง ๒ มีต่อมบนศีรษะ,
เราไม่รู้จกัเศรษฐีชื่ออิลลีส (วา่) คนไหน?” 

ดังน้ีแล.

เรื่องโกสิยเศรษฐีผู้มีความตระหน่ี จบ.

๑ ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๒๕. ตทฏฺฐกถา ๒/๑๖๓.



ธอ. แปลโดยอรรถ ภ.๒ หนา้ ๔๐ • ๖. เร่ืองปาฏิกาชีวก • ๖. เร่ืองปาฏิกาชีวก

๖. เรือ่งปาฏิกาชีวก
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในกรุงสาวตัถี ทรงปรารภอาชีวกชื่อปาฏิกะ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “น ปเรสำ วิโลมานิ” 
เป็นต้น.

[ชาวบ้านสรรเสริญธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้า]

ดังได้สดับมา หญิงแม่เรือนคนหน่ึงในกรุงสาวัตถี ปฏิบัติอาชีวกชื่อปาฏิกะ ต้ังไวใ้นฐานะดังลูก.

พวกมนุษย์ในเรือนใกล้เคียงของนาง ฟังธรรมเทศนาของพระศาสดาแล้ว มาพรรณนาพระพุทธคุณ โดยประการต่างๆ เป็นต้น
วา่ “แหม! พระธรรมเทศนาของพระพุทธเจา้ทั้งหลาย น่าอัศจรรย์ (นัก).”

[นางอยากไปฟังธรรม แต่ไม่สมประสงค์]

หญิงแม่เรือนน้ัน ฟังถ้อยคำาสรรเสริญพระคุณของพระพุทธเจา้แล้ว ประสงค์จะไปสู่วิหารแล้วฟังธรรม 
จึงเล่าความน้ันแก่อาชีวก แล้วกลา่วว่า “พระผู้เป็นเจา้ ดิฉันจักไปสำานักของพระพทุธเจ้า.”

อาชวีกน้ัน ห้ามว่า “อยา่ไปเลย” แล้วห้ามนางแม้ผู้อ้อนวอนอยู่แล้วๆ เล่าๆ น่ันแล.

นางคิดว่า “พระผู้เป็นเจ้าน้ี ไม่ให้เราไปวิหารฟังธรรม,  เราจกันิมนต์พระศาสดามา แล้วฟังธรรมในที่น้ีแหละ” ดังน้ีแล้ว 
ในเวลาเย็น จึงเรียกบุตรชายมาแล้วส่งไปด้วยคำาวา่ “เจ้าจงไป, จงนิมนตพ์ระศาสดามาเพื่อเสวยภัตตาหารพรุ่งน้ี.”

บุตรชายน้ัน เมื่อจะไป ก็ไปที่อยู่ของอาชีวกก่อน ไหว้อาชีวก แล้วน่ัง.

ทีน้ัน อาชีวกน้ันถามเขาว่า “เธอจะไปไหน?”

บุตร. ผมจะไปนิมนต์พระศาสดา ตามคำาสั่งของคุณแม่.
อาชวีก. อยา่ไปสำานักของพระองค์เลย.
บุตร. ไม่ได้ พระผู้เป็นเจ้า,  ผมจกัไป.
อาชวีก. เราทั้ง ๒ คน จกักินเครื่องสักการะ ที่คุณแม่ของเธอทำาถวายพระศาสดาน่ัน, อย่าไปเลย.
บุตร. ไม่ได้ พระผู้เป็นเจ้า,  คุณแม่จกัดุผม.
อาชวีก. ถ้ากระน้ัน ก็ไปเถิด,   ก็แล ครั้นไปแล้ว จงนิมนต์ (แต่) อย่าบอกวา่ 

‘พระองค์พึงเสด็จไปเรือนของพวกข้าพระองค์ในที่โน้นในถนนโน้น หรือโดยหนทางโน้น’  
(ทำา) เป็นเหมือนยืนอยู่ในทีใ่กล้ เหมือนจะไปโดยหนทางอื่น จงหนีมาเสีย.

[บุตรชายทำาตามคำาของอาชีวก]

เขาฟังถ้อยคำาของอาชีวกแลว้ ไปสำานักของพระศาสดา นิมนต์แล้ว ทำากิจทุกสิ่งโดยทำานองอาชีวกกล่าวแล้วน่ันแล  
แล้วไปสำานักของอาชีวกน้ัน ถูกอาชวีกถามวา่ “เธอทำาอย่างไร?” จึงตอบว่า “ที่ท่านบอกทั้งหมด ผมทำาแล้ว ครับ.”

อาชวีกกลา่วว่า “เธอทำาดีแล้ว,  เราทั้ง ๒ คน จกักินเครื่องสักการะที่คณุแม่ของเธอทำาไว้เพื่อพระศาสดาน้ัน” ดังน้ีแล้ว 
ในวันรุ่งข้ึน อาชีวกได้ไปสู่เรือนน้ันแตเ่ช้าตรู่.
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พวกคนในบ้านพาอาชวีกน้ันให้ไปน่ังที่ห้องหลัง.

พวกมนุษย์ผู้คุ้นเคยฉาบทาเรือนน้ันดว้ยโคมัยสด  โปรยดอกไม้ซ่ึงมีข้าวตอกเป็นที่ ๕ ลง 
แล้วปูลาดอาสนะอันควรแก่คา่มาก เพื่อประโยชน์แก่การทรงน่ังของพระศาสดา.

จริงอยู่ พวกมนุษย์ที่ไม่คุ้นเคยกันพระพุทธเจ้า ยอ่มไม่รู้จกัการปูลาดอาสนะ.

[พระพุทธเจ้าเสด็จไปเรือนอุบาสกิา]

อน่ึง ชื่อว่ากจิ (เน่ือง) ด้วยผู้แสดงทาง ย่อมไม่มีแกพ่ระพุทธเจา้ทั้งหลาย: 
เพราะหนทางทั้งหมด แจ่มแจ้งแก่พระพุทธเจ้าเหล่าน้ันแล้วว่า 
“ทางน้ีไปนรก, น้ีไปกำาเนิดดิรจัฉาน, น้ีไปเปตวิสัย, น้ีไปมนุษยโลก, น้ีไปเทวโลก, น้ีไปอมตนิพพาน” 
ในวันที่ทรงยังหมื่นแห่งโลกธาตใุห้หวั่นไหว แล้วบรรลุสัมโพธิที่โคนต้นโพธิน่ันแล.

จึงไม่มีคำาที่ควรกล่าวในหนทางแห่งสถานทีต่่างๆ  มีคามและนิคมเป็นต้นเลย 
เพราะฉะน้ัน พระศาสดา ทรงถือบาตรและจีวรแล้ว จึงเสดจ็ไปสู่ประตูเรอืนของมหาอุบาสิกาแต่เชา้ตรู่.

นางออกมาจากเรือน ถวายบังคมพระศาสดาด้วยเบญจางคประดิษฐ์  อัญเชิญให้เสดจ็เข้าไปภายในเรือน  
ให้ทรงน่ังเหนืออาสนะ แล้วถวายทกัษิโณทก อังคาสด้วยขาทนียะ (และ) โภชนียะอันประณตี.

อุบาสิกาประสงคจ์ะให้พระศาสดาผู้ทรงภตักิจเสรจ็แล้ว ทรงทำาอนุโมทนา จึงรับบาตรแล้ว.

[อุบาสกิาฟังธรรม แล้วถกูอาชีวกด่า]

พระศาสดา ทรงเริ่มธรรมกถาสำาหรับอนุโมทนา ด้วยพระสรุเสียงอันไพเราะ.

อุบาสิกา ฟังธรรมพลางให้สาธกุารว่า “สาธุ สาธุ.”

อาชวีกน่ังอยู่ห้องหลังน่ันแล ได้ยินเสียงนางให้สาธุการแล้ว ฟังธรรมอยู่ ไม่อาจจะอดรนทนอยู่ได้ จึงออกไป ด้วยคดิว่า 
“ที่น้ีแหละ นางไม่เป็นของเราละ” ดังน้ีแล้ว ด่าอุบาสิกาและพระศาสดาโดยประการต่างๆ วา่ 
“อีกาฬกัณณี มึงเป็นคนฉิบหาย,  มึงจงทำาสักการะน้ีแก่สมณะน่ันเถิด” ดังน้ีเป็นต้น หนีไปแล้ว.

[อุบาสกิามีจิตฟุ้งซ่าน]

อุบาสิกาละอาย เพราะถ้อยคำาของอาชวีกน้ัน ไม่อาจจะส่งจติซ่ึงถึงความฟุ้งซ่าน๑ ไปตามกระแสแห่งเทศนาได้.

ลำาดับน้ัน พระศาสดา ตรัสกะนางว่า “อุบาสิกา เธอไม่อาจทำาจิตให้ไปตาม (แนว) เทศนาได้หรือ?”

อุบาสิกา. พระเจา้ค่ะ เพราะถ้อยคำาของอาชวีกน้ี  จิตของข้าพระองค์ เข้าถึงความฟุ้งซ่านเสียแล้ว.

พระศาสดา ตรัสว่า “ไม่ควรระลึกถึงถ้อยคำาที่ชนผู้ไม่เสมอภาคกันเห็นปานน้ีกล่าว.  
การไม่คำานึงถึงถ้อยคำาเห็นปานน้ีแล้ว ตรวจดูกิจที่ทำาแล้วและยังมิได้ทำาของตนเท่าน้ันจึงควร” ดังน้ีแล้ว ตรัสพระคาถาน้ีวา่

๑ อญฺญตถฺตฺตำ แปลตามศัพท์ว่า ซึ่งความเป็นอย่างอ่ืน.
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“บุคคลไม่ควรทำาคำาแสยงขนของคนเหล่าอื่น ไว้ในใจ,  
ไม่ควรแลดกูิจที่ทำาแล้วและยังมิได้ทำา ของคนเหล่าอื่น,  
พึงพิจารณากิจที่ทำาแล้ว และยังมิได้ทำา ของตนเทา่น้ัน.”

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บาทพระคาถาวา่ น ปเรสำ วิโลมานิ  ความว่า 
ไม่ควรทำาคำาแสยงขน คือคำาหยาบ ได้แก่ คำาตัดเสียซ่ึงความรกั ของคนเหล่าอื่น ไว้ในใจ.

บาทพระคาถาว่า น ปเรสำ กตากตำ  ความว่า ไม่ควรแลดกูรรมที่ทำาแล้วและยังไม่ไดท้ำา ของคนเหล่าอื่น อย่างน้ีว่า 
“อุบาสกโน้น ไม่มีศรัทธา ไม่เลื่อมใส,  แม้วัตถุมีภิกษาทพัพีหน่ึงเป็นต้น ในเรือน เขาก็ไมใ่ห้,  สลากภัตเป็นต้นเขาก็ไม่ให้,  
การให้ปัจจัยมีจีวรเป็นต้น ไม่มีแก่อุบาสกน้ัน;  
อุบาสิกาโน้นก็เหมือนกัน ไม่มีศรัทธา ไม่เลื่อมใส, ภิกษาทัพพีหน่ึงเป็นต้น ในเรือนนางก็ไมใ่ห้, สลากภตัเป็นต้นก็ไม่ให้, 
การให้ปัจจัยมีจีวรเป็นต้น ก็ไม่มีแก่อุบาสิกาน้ัน,   
ภิกษุโน้นก็เช่นกัน ไม่มีศรัทธา ไม่เลื่อมใส ทั้งไม่ทำาอุปัชฌายวตัร, ไม่ทำาอาจริยวัตร, ไม่ทำาอาคันตุกวตัร, 
ไม่ทำาวัตรเพื่อภิกษุผู้เตรียมจะไป, ไม่ทำาวตัรที่ลานพระเจดีย์, ไม่ทำาวตัรในโรงอุโบสถ, ไม่ทำาวตัรที่หอฉัน, 
ไม่ทำาวัตรมีวัตรในเรือนไฟเป็นอาทิ,  ทั้งธดุงค์ไรๆ ก็ไม่มีแก่เธอ, 
แม้เหตุสักว่าความอุตสาหะเพือ่ความเป็นผู้มีภาวนาเป็นที่มายินดี ก็ไม่มี.”

บาทพระคาถาว่า อตตฺโน ว อเวกฺเขยฺย  ความว่า กุลบุตรผู้บวชดว้ยศรัทธา เมื่อระลึกถึงโอวาท๑ น้ีว่า 
“บรรพชิต พึงพิจารณาเนืองๆ ว่า ‘วันคืนล่วงไปๆ เราทำาอะไรอยู่” ดังน้ีแล้ว 
ก็พึงแลดูกิจที่ทำาแล้วและยังมิได้ทำาของตนอยา่งน้ีว่า 
“เราไม่อาจจะยกตนข้ึนสู่ไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แล้วทำาให้เกษมจากโยคะหรือหนอ?”

ในกาลจบเทศนา อุบาสิกา ดำารงอยู่ในโสดาปัตติผลแลว้.

เทศนามีประโยชน์แก่มหาชน ดังน้ีแล.

เรื่องปาฏิกาชีวก จบ.

๑ องฺ. ทสก. ๒๔/๙๒.
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๗. เรื่องฉัตตปาณิอุบาสก
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในกรุงสาวตัถี ทรงปรารภฉัตตปาณิอุบาสก ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “ยถาปิ รุจริำ ปุปฺผำ” เป็นต้น.

[ฉัตตปาณิเข้าเฝ้าพระศาสดา]

ความพิสดารว่า ในกรุงสาวตัถี ยังมีอุบาสก(คนหน่ึง) ชื่อฉัตตปาณิ เป็นผู้ทรงพระไตรปิฎก เป็นอนาคามี.

อุบาสกน้ัน เป็นผู้รกัษาอุโบสถ แต่เชา้ตรู่ ได้ไปยังที่บำารุงของพระศาสดา.

จริงอยู่ ชื่อว่า อุโบสถกรรม หามีแก่อริยสาวกผู้เป็นอนาคามีทั้งหลาย ด้วยสามารถแห่งการสมาทานไม่.

พรหมจรรย์และการบริโภคภัตครั้งเดียว ของอริยสาวกผู้เป็นอนาคามีเหล่าน่ัน มาแล้วโดยมรรคน่ันแหละ.

เพราะเหตุน้ันแล พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า 
“มหาบพิตร๑ นายช่างหม้อชื่อฆฏิการแล เป็นผู้บริโภคภตัครั้งเดียว มีปรกติประพฤตพิรหมจรรย์ มีศีล มีกัลยาณธรรม.”

โดยปรกติทีเดียว ท่านอนาคามีทั้งหลาย เป็นผู้บริโภคภัตครั้งเดียว และมีปรกติประพฤตพิรหมจรรย์อย่างน้ัน.

อุบาสกแม้น้ัน ก็เป็นผู้รกัษาอุโบสถอย่างน้ันเหมือนกัน เข้าไปเฝ้าพระศาสดา ถวายบังคมแล้วน่ังฟังธรรมกถา.

[ฉัตตปาณิไม่ลกุรับเสด็จพระเจ้าปเสนทิโกศล]

ในสมัยน้ัน พระเจ้าปเสนทิโกศล ได้เสดจ็ไปสู่ที่บำารุงของพระศาสดา.

อุบาสกเห็นพระองค์กำาลังเสด็จมา จึงคิดว่า “เราควรลุกข้ึนหรือไม่หนอ?” ดังน้ีแล้ว ก็ไม่ลุกข้ึน ด้วยสำาคัญว่า 
“เราน่ังในสำานักของพระราชาผู้เลิศ,  การที่เราน้ันเห็นเจ้าประเทศราช แล้วลกุข้ึนต้อนรับ ไม่ควร;   
ก็แล เมื่อเราไม่ลุกข้ึน พระราชาจักกริ้ว, เมื่อพระราชาน่ันแม้กริ้วอยู่ เรากจ็ักไม่ลุกข้ึนต้องรับละ;  
ดว้ยว่า เราเห็นพระราชาแล้ว ลุกข้ึน กช็ื่อว่า เป็นอันทำาความเคารพพระราชา, ไม่ทำาความเคารพพระศาสดา;  
เราจกัไม่ลุกข้ึนละ.”

ก็ธรรมดาบุรุษผู้เป็นบัณฑิต เห็นคนที่น่ังในสำานักของท่านที่ควรเคารพกว่า(ตน)  ไม่ลุกข้ึน(ต้อนรับ)  ย่อมไม่โกรธ.

แต่พระราชาเห็นอุบาสกน้ัน ไม่ลุกข้ึน(ต้อนรับ)  มีพระมนัสขุ่นเคือง ถวายบังคมพระศาสดาแล้วทรงน่ัง ณ ท่ีสมควรข้างหน่ึง.

พระศาสดาทรงทราบความทีพ่ระราชากริว้ จึงตรัสกถาพรรณนาคุณของอุบาสกว่า 
“มหาบพิตร ฉัตตปาณิอุบาสกน้ี เป็นบัณฑิต มีธรรมเห็นแล้ว ทรงพระไตรปิฎก ฉลาดในประโยชน์และมิใช่ประโยชน์.”

เมื่อพระราชาทรงสดับคุณกถาของอุบาสกอยู่น่ันแล พระหทัยก็อ่อน.

๑ ฆฏิการสูตร ม. ม. ๑๓/๓๗๕
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[พระราชาตรัสถามเหตุท่ีไม่ลุกรับ กะฉตัตปาณิ]

ภายหลังวันหน่ึง พระราชาทรงยืนบนปราสาทชั้นบน ทรงเห็นฉัตตปาณิอุบาสกผูท้ำาภัตกิจเสร็จแล้ว 
กั้นร่ม สวมรองเท้า เดินไปทางพระลานหลวง จึงรับสั่งให้ราชบุรุษเรียกมา.

อุบาสกน้ัน หุบร่มและถอดรองเท้าออกแล้ว เข้าไปเฝ้าพระราชา ถวายบังคมแล้ว ได้ยืนอยู่ ณ ที่ควรข้างหน่ึง.

ลำาดับน้ัน พระราชาตรัสกะอุบาสกน้ันว่า “อุบาสกผู้เจริญ ทำาไมท่านจึงหุบร่มและถอดรองเท้าออกเสียเล่า?

อุบาสก. ข้าพระองค์ได้ฟังว่า ‘พระราชารับสั่งหา’ จึงมาแล้ว.
พระราชา. ความที่เราเป็นพระราชา  (ชะรอย) ท่านจกัเพิ่งรู้ในวันน้ี(กระมัง?).
อุบาสก. ข้าพระองค์ทราบความที่พระองค์เป็นพระราชา แม้ในกาลทุกเมื่อ.
พระราชา. เมื่อเป็นเช่นน้ัน,  ทำาไม ในวันก่อน ท่านน่ังในสำานักของพระศาสดา เห็นเราแล้ว จึงไม่ลุกข้ึน(ต้อนรับ).
อุบาสก. ข้าแต่มหาราช  ข้าพระองค์น่ังในสำานักของพระราชาผู้เลิศ 

เมื่อเห็นพระราชาประเทศราชแล้วลุกข้ึน (ต้อนรับ) พึงเป็นผู้ไม่เคารพในพระศาสดา; 
เพราะฉะน้ัน ข้าพระองค์จึงไม่ลุกข้ึน (ต้อนรับ).

พระราชา. ชา่งเถอะ ผู้เจริญ, ข้อน้ีงดไว้ก่อน,  
เขาเลื่องลือกันว่า ท่านเป็นผู้ฉลาดในประโยชน์และมิใช่ประโยชน์ ซ่ึงเป็นไปในทิฏฐธรรมและสัมปรายภพ 
ทรงพระไตรปิฎก  จงบอกธรรมแก่เราทั้งหลาย ในภายในวังเถิด.

อุบาสก. ข้าแต่สมมติเทพ ข้าพระองค์ไม่สามารถ.
พระราชา. เพราะเหตุไร?
อุบาสก. เพราะวา่ ข้ึนชื่อวา่พระราชมณเฑียร (แล้ว) ย่อมเป็นสถานที่มีโทษมาก,  

ข้าแต่สมมติเทพ ในพระราชมณเฑียรน้ี  กรรมที่บุคคลประกอบชัว่และดี ย่อมเป็นกรรมหนัก.
พระราชา. ทา่นอย่ากลา่วอยา่งน้ัน,  อยา่ทำาความรังเกียจวา่ ‘วันก่อนเห็นเราแล้วไม่ลกุข้ึน(ต้อนรับ).’
อุบาสก. ข้าแต่สมมติเทพ  ข้ึนชื่อว่า สถานเป็นที่เที่ยวของเหล่าคฤหัสถ์ เป็นสถานที่มีโทษ, 

ขอพระองค์จงรับสั่งให้นิมนต์บรรพชติรูปหน่ึงมาแล้ว จงให้บอกธรรมเถิด.

[พระอานนท์สอนธรรมพระราชเทวีท้ัง ๒]

พระราชาทรงส่งฉัตตปาณิอุบาสกน้ันไปดว้ยพระกระแสวา่ “ดีละ ผู้เจริญ, ขอท่านจงไปเถิด” ดังน้ีแล้ว  
เสด็จไปสู่ที่เฝ้าพระศาสดา ทูลขอกะพระศาสดาว่า 
“พระเจ้าข้า พระนางมัลลิกาเทวีและพระนางวาสภขัตติยา พูดอยู่วา่ ‘จักเรียนธรรม’ 
ขอพระองคก์ับภิกษุ ๕๐๐ รูป จงเสด็จไปสู่เรือนของข้าพระองค์เนืองนิตย์ ทรงแสดงธรรมแก่หล่อนทั้ง ๒.”

พระศาสดา. ธรรมดาพระพุทธเจา้ทั้งหลาย ไปในที่แห่งเดียวเนืองนิตย์ ไม่มี  มหาบพิตร.
พระราชา. ถ้าอยา่งน้ัน ขอจงประทานภิกษุรูปอื่น พระเจา้ข้า.

พระศาสดา ได้ทรงมอบให้เป็นภาระแก่พระอานนทเถระ.
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พระเถระ ไปแสดงพระบาลี๑ แก่พระนางเหล่าน้ันเนืองนิตย์.

ในพระนางเหล่าน้ัน พระนางมัลลิกาเทวีได้เรียน ได้ท่อง (และ) ให้พระเถระรับรองพระบาลีโดยเคารพ.

ส่วนพระนางวาสภขัตติยา ไม่เรียน ไมท่่อง โดยเคารพทีเดียว (และ) ไม่อาจให้พระเถระรับรองพระบาลีโดยเคารพได้.

ภายหลังวันหน่ึง พระศาสดาตรัสถามพระเถระว่า “อานนท์ อุบาสิกา(ทั้ง ๒) ยังเรียนธรรมอยู่หรือ?”

พระอานนท์. ยังเรียนธรรมอยู่ พระเจ้าข้า.
พระศาสดา. อุบาสิกาคนไหน เรียนโดยเคารพ.
พระอานนท์. พระนางมัลลิกาเทวี เรียนโดยเคารพ ท่องโดยเคารพ อาจให้ข้าพระองค์ รับรองพระบาลีโดยเคารพ พระเจ้าข้า; 

สว่นธิดาซ่ึงเป็นพระญาติของพระองค์๒ ไม่เรียนโดยเคารพ ไมท่่องโดยเคารพ 
ไม่อาจให้ข้าพระองค์รับรองพระบาลีโดยเคารพได้เลยทีเดียว.

[วาจาสุภาษิต ย่อมมีผลแก่ผู้ปฏิบัติ]

พระศาสดา ทรงสดับถ้อยคำาของพระเถระแล้ว ตรัสว่า 
“อานนท์ ธรรมดา ธรรมที่เรา(ผู้ตถาคต) กล่าวแล้ว ย่อมไม่มีผลแก่ผู้ไมฟ่ัง ไม่เรียน ไมท่่อง ไม่แสดง โดยเคารพ 
ดุจว่าดอกไม้สมบูรณ์ดว้ยสี  (แต่)ไม่มีกลิ่น(หอม) ฉะน้ัน,   
แต่ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก แก่ผู้ทำากิจทั้งหลายมีการฟังโดยเคารพเป็นต้น” ดังน้ีแล้ว ไดต้รัส ๒ พระคาถาเหล่าน้ีวา่

“ดอกไม้อันงาม มีสี (แต่)ไม่มีกลิ่น(หอม) แม้ฉันใด,  
วาจาสุภาษิต ก็ฉันน้ัน ย่อมไม่มีผล แก่ผู้ไม่ทำาอยู่;   
(ส่วน)ดอกไม้อันงาม มีสีพร้อมดว้ยกลิ่น(หอม) แม้ฉันใด, 
วาจาสุภาษิตก็ฉันน้ัน ย่อมมีผลแก่ผู้ทำาดีอยู่.”

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ รุจิรำ คืองาม.

บทว่า วณฺณวนฺตำ คือ บริบูรณ์ดว้ยสีและทรวดทรง.

บทว่า อคนฺธกำ คือ ไร้จากกลิ่น๓ มีดอกหงอนไก่ ดอกกรรณิการ์เขา และดอกชัยพฤกษ์เป็นต้นเป็นประเภท.

บาทพระคาถาว่า เอวำ สุภาสิตา วาจา  ความว่า พระพุทธพจน์ คือ ปิฎก ๓ ชื่อว่า วาจาสุภาษิต.

พระพุทธพจน์น้ัน๔ เหมือนดอกไม้สมบูรณ์ด้วยสีและทรวดทรง (แต่) ไม่มีกลิ่น (หอม).

๑ อุทฺเทสำ อุทฺทิสติ
๒ พระนางวาสภขัตตยิา เป็นพระธิดาของท้าวมหานามะผู้อนุชาของพระศาสดา, 

นับตามลำาดับช้ัน พระนางวาสภขัตตยิาเป็นพระภาคิไนยของพระศาสดา.
๓ คนฺธรหิตำ สัมพันธ์สนามหลวง พ.ศ.๒๔๗๘ ไข.
๔ หมายถึง พระพุทธพจน์ท่ีคนไม่นำาไปปฏิบัติ
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เหมือนอย่างว่า ดอกไม้ไม่มกีลิ่น, กลิ่น(หอม) ย่อมไม่แผ่ไป (คือไม่อบอวล) ในสรรีะของผู้ทัดทรงดอกไม้อันไม่มีกลิ่นน้ัน ฉันใด,
แม้พระพุทธพจน์น้ี ก็ฉันน้ัน  ย่อมไม่นำากลิ่นคือการฟัง กลิ่นคือการจำาทรง และกลิ่นคือการปฏิบัติมาให้ 
ชื่อวา่ย่อมไม่มีผลแก่ผู้ (ซ่ึง) ไมต่ั้งใจประพฤติพระพุทธพจน์น้ันโดยเอื้อเฟื้อ ด้วยกิจทั้งหลายมีการฟังเป็นต้น, 
ชื่อวา่ผู้ไม่ทำากิจที่ควรทำาในพระพุทธพจน์น้ัน;  
เพราะเหตุน้ัน พระศาสดาจึงไดต้รัสวา่ “วาจาสุภาษิต ก็ฉันน้ัน ย่อมไม่มีผลแก่ผู้ไม่ทำาอยู่.”

บทว่า สคนฺธกำ ได้แก่ ดอกจำาปาและบัวเขียวเป็นต้นเป็นประเภท.

บทว่า เอวำ เป็นต้น  ความว่า กลิ่น(หอม) ย่อมแผ่ไป (คือฟุ้งไป) ในสรีระของผู้ทัดทรงดอกไม้น้ัน ฉันใด;  
แม้วาจาสุภาษิต กลา่วคือพระพุทธพจน์ปิฎก ๓ ก็ฉันน้ัน  ย่อมมีผล คือ ชื่อว่าย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก 
เพราะนำากลิ่นคือการฟัง กลิ่นคือ การจำาทรง กลิ่นคือการปฏิบัติมาให้ แก่บุคคลผู้ทำาดีอยู่ 
คือบุคคลที่ตั้งใจทำากิจที่ควรทำาในพระพุทธพจน์น้ัน ด้วยกิจทั้งหลาย มกีารฟังเป็นต้น.

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก ได้บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้น.

เทศนาได้เกิดเป็นประโยชน์แก่มหาชน ดังน้ีแล.

เรื่องฉัตตปาณิอุบาสก จบ.
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๘. เรือ่งนางวิสาขา
พระศาสดา เมื่อทรงเข้าไปอาศัยกรุงสาวัตถี ประทับอยู่ในบุพพาราม ทรงปรารภอุบาสิกาชื่อวิสาขา ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า
“ยถาปิ ปุปฺผราสิมฺมา” เป็นต้น.

[พระศาสดาเสด็จไปโปรดสัตว์]

ดังได้สดับมา นางวิสาขาอุบาสกิาน้ัน เกิดในทอ้งนางสุมนาเทวี ภริยาหลวงของธนญชัยเศรษฐี ผู้เป็นบุตรเมณฑกเศรษฐี 
ในภัททิยนคร แคว้นอังคะ.

ในเวลาที่นางมีอายุ ๗ ขวบ พระศาสดาทรงเห็นอุปนิสัยสมบัติ ของสัตว์ผู้มีเผ่าพันธุ์ทีพ่ึงแนะนำาเพื่อความตรัสรู้
มีเสลพราหมณ์เป็นต้น  มีภกิษุสงฆ์หมู่ใหญ่เป็นบริวาร เสดจ็จาริกไปถึงนครน้ัน.

[ผู้มีบุญท้ัง ๕ ในภัททิยนคร]

ก็ในสมัยน้ัน เมณฑกคฤหบดี เป็นหัวหน้าของผู้มีบุญมาก ๕ คน ครองตำาแหน่งเศรษฐอียู่ในเมืองน้ัน.

ชื่อวา่คนที่มีบุญมาก ๕ คนคือ 
(๑) เมณฑกเศรษฐี
(๒) ภริยาหลวงของเศรษฐีน้ัน นามวา่ จันทปทุมา
(๓) บุตรชายคนโตของเศรษฐีน้ันเอง ช่ือ ธนญชัย
(๔) ภริยาของธนญชัยน้ัน ชื่อวา่ สุมนาเทวี
(๕) คนใช้ของเมณฑกเศรษฐี ชื่อ ปุณณะ.

[คนมั่งมีในแคว้นของพระเจ้าพิมพิสาร ๕ คน]

ใช่จะมีแต่เมณฑกเศรษฐีแต่ผู้เดียวเท่าน้ันก็หาไม่.
ก็ในแคว้นของพระเจ้าพิมพิสาร ก็ได้มีคนผู้มีโภคะนับไม่ถ้วน ๕ คน คอื 

(๑) โชติยะ
(๒) ชฏิละ
(๓) เมณฑกะ
(๔) ปุณณกะ
(๕) กากวัลลิยะ.

[เมณฑกเศรษฐีให้นางวิสาขาไปรับพระศาสดา]

ในท่านเหล่าน้ัน เมณฑกเศรษฐีน้ี ได้ทราบความทีพ่ระทศพลเสด็จถึงนครของตน 
จึงให้เรียกเด็กหญิงวิสาขาลูกสาวของธนญชัยเศรษฐีผู้บุตรมา บอกวา่ 
“แม่หนู เป็นมงคล ทั้งแก่เจ้า, ทั้งแก่เรา;  
แม่หนูกับพวกเด็กหญิงบริวารของเจ้า ๕๐๐ จงข้ึนรถ ๕๐๐ คัน แวดล้อมด้วยทาสี ๕๐๐ คน (ไป) ทำาการต้อนรับพระทศพล.”
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นางรับวา่ “ดีละ” แล้วได้ทำาอย่างน้ัน.

แต่เพราะความที่นางเป็นเด็กฉลาดในเหตุอันควรและไม่ควร  นางจึงไปด้วยยาน เท่าที่ยาน(ไปได้) 
ลงจากยานแล้ว ก็เดินดิ่งไปเฝ้าพระศาสดา ถวายบังคมแล้ว ได้ยืน ณ สว่นข้างหน่ึง.

ครั้งน้ัน พระศาสดาทรงแสดงธรรม ด้วยสามารถแห่งบุรพจริยาของนาง.

[นางได้โสดาปัตติผลแต่อายุ ๗ ขวบ]

ในเวลาจบเทศนา นางพร้อมดว้ยเด็กหญิง ๕๐๐ ตั้งอยูใ่นโสดาปัตติผลแล้ว.

ฝ่ายเมณฑกเศรษฐีแล เข้าเฝ้าพระศาสดา ฟังธรรมกถา ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลแล้ว จึงนิมนต์เพื่อเสวยอาหารเช้า ในวันรุ่งข้ึน 
อังคาสภกิษุสงฆ์มีพระพุทธเจา้เป็นประมุข ด้วยขาทนียะโภชนียะอันประณีตที่เรอืนของตน 
ได้ถวายมหาทานโดยอุบายน้ีแลตลอดกึ่งเดือน.

พระศาสดา ประทับอยู่ในภัททิยนคร ตามความพอพระหทัยแล้ว ก็เสด็จหลีกไป.

[พระเจ้าปเสนทิโกศลอยากได้ผู้มีบุญ]

ก็โดยสมัยน้ันแล พระเจา้พิมพิสารและพระเจ้าปเสนทิโกศลตา่งก็เป็นพระภัสดาของพระภคินีกันและกัน.

ต่อมาวันหน่ึง พระเจ้าโกศลทรงดำาริว่า 
“คนมีโภคะนับไม่ถ้วน มีบุญมากทั้ง ๕ ย่อมอยู่ในแคว้นพระเจ้าพิมพิสาร, ในแคว้นของเรา ผูเ้ช่นน้ัน แม้เพียงคนเดียวก็ไม่มี;  
อย่ากระน้ันเลย เราพึงไปสู่สำานักของพระเจ้าพิมพิสารขอผู้มีบุญมากสักคนหน่ึง.”

พระองค์เสด็จไปในพระนครน้ันแล้ว อันพระราชาทรงทำาปฏิสันถารทูลถามว่า “พระองค์เสด็จมา เพราะเหตุไร?” 
จึงตรัสวา่ “หม่อมฉันมา ดว้ยประสงค์วา่ ‘คนมีโภคะนับไม่ถ้วน มีบุญมากตั้ง ๕ คน อยู่ในแคว้นของพระองค์, 
หม่อมฉันจักพาเอาคนหน่ึงจาก ๕ คนน้ันไป’, ขอพระองคจ์งประทานคนหน่ึงใน ๕ คนน้ัน แก่หม่อมฉันเถิด.”

พิมพิสาร. หม่อมฉันไม่อาจจะให้ตระกูลใหญ่ๆ ย้ายได้.
ปเสนทิโกศล. หม่อมฉันไม่ได้ ก็จักไม่ไป.

[มอบธนญชัยเศรษฐี ให้พระเจ้าโกศล]

พระราชา๑ ทรงปรึกษากับพวกอมาตย์แล้ว ตรัสว่า “ชื่อวา่การย้ายตระกูลใหญ่ๆ มีโชติยสกุลเป็นต้น เช่นกับแผ่นดินไหว, 
บุตรของเมณฑกมหาเศรษฐี ช่ือธนญชัยเศรษฐีมีอยู่,  หม่อมฉันปรกึษากับเธอเสร็จแล้ว จักถวายคำาตอบแก่พระองค์” 
ดังน้ีแล้ว รับสั่งให้เรียกธนญชัยเศรษฐีมาแล้ว ตรัสวา่ 
“พ่อ พระเจ้าโกศลตรัสว่า ‘จกัพาเอาเศรษฐีมีทรพัย์คนหน่ึงไป’, เธอจงไปกับพระองค์เถิด.”

ธนญชัย. เมื่อพระองค์ส่งไป, ข้าพระองค์ก็จักไป พระเจา้ข้า.
พิมพิสาร. ถ้าเช่นน้ัน เธอจงทำาการตระเตรียมไปเถิด พ่อ.

๑ พระเจ้าพิมพิสาร
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เศรษฐีน้ัน ได้ทำากิจจำาเป็นที่ควรทำาของตนแล้ว.

ฝ่ายพระราชาทรงทำาสักการะใหญ่แก่เขาแล้ว ทรงส่งพระเจา้ปเสนทิโกศลไป ดว้ยพระดำารัสว่า 
“ขอพระองคจ์งพาเศรษฐีน้ีไปเถิด.” 

ท้าวเธอพาธนญชัยเศรษฐีน้ัน เสด็จไปโดยการประทับแรมราตรีหน่ึงในที่ทั้งปวง 
บรรลุถึงสถานอันผาสุกแห่งหน่ึงแล้ว ก็ทรงหยุดพัก.

[การสร้างเมืองสาเกต]

ครั้งน้ัน ธนญชัยเศรษฐี ทูลถามท้าวเธอว่า “ที่น้ีเป็นแคว้นของใคร?”

ปเสนทิโกศล. ของเรา เศรษฐี.
ธนญชัย. เมื่อสาวัตถี แต่น้ีไป ไกลเท่าไร?
ปเสนทิโกศล. ในที่สดุ ๗ โยชน์.
ธนญชัย. ภายในพระนครคับแคบ,  ชนบริวารของข้าพระองค์มาก, 

ถ้าพระองค์ทรงโปรดไซร้, ข้าพระองค์พึงอยู่ที่น้ีแหละ พระเจ้าข้า.

พระราชาทรงรับวา่ “ดีละ” ดังน้ีแล้ว ให้สร้างเมืองในที่น้ัน ไดพ้ระราชทานแก่เศรษฐีน้ัน แล้วเสด็จไป.

เมืองได้นามวา่ “สาเกต” เพราะความที่แห่งสถานที่อยู่ ในประเทศน้ัน อันเศรษฐจีับจองแล้วในเวลาเย็น.

แม้ในกรุงสาวัตถีแล บุตรของมิคารเศรษฐี ชื่อวา่ปุณณวัฒนกุมาร เจริญวัย ได้มีแล้ว.

ครั้งน้ัน มารดาบิดากล่าวกะเขาวา่ “พ่อ เจ้าจงเลือกเด็กหญิงคนหน่ึง ในที่เป็นที่ชอบใจของเจ้า.”

ปุณณวัฒนะ. กจิดว้ยภริยาเห็นปานน้ัน ของผมไม่มี
มารดาบิดา. เจา้อย่าทำาอย่างน้ี ลกู,  ธรรมดาตระกูลที่ไม่มีบุตร ตั้งอยู่ไม่ได้

[ลกัษณะเบญจกัลยาณี]

เขาถูกมารดาบิดาพดูรบเร้าอยู่ จึงกลา่ววา่ 
“ถ้ากระน้ัน ผมเมื่อได้หญิงสาวประกอบพร้อมดว้ยความงาม ๕ อย่าง ก็จกัทำาตามคำาของคุณพ่อคุณแม่.”

มารดาบิดา. กช็ื่อวา่ความงาม ๕ อย่างน้ัน อะไรเล่า? พ่อ
ปุณณวัฒนะ. คือ ผมงาม, เน้ืองาม, กระดกูงาม, ผวิงาม, วัยงาม.

ก็ผมของหญิงผู้มีบุญมาก เป็นเช่นกับกำาหางนกยูง แก้ปล่อยระชายผา้นุ่งแล้ว กก็ลับมีปลายงอนข้ึนตั้งอยู่.  น้ี ชื่อว่าผมงาม.

ริมฝีปากเช่นกับผลตำาลึง(สุก) ถึงพร้อมด้วยสี เรียบชิดสนิทดี, น้ี ชื่อว่าเน้ืองาม, 

ฟันขาวเรียบไม่ห่างกัน งดงามดุจระเบียบแห่งเพชร ท่ีเขายกข้ึนต้ังไว้ และดุจระเบียบแห่งสังข์ท่ีเขาขัดสีแล้ว, น้ี ช่ือว่ากระดูกงาม,



ธอ. แปลโดยอรรถ ภ.๒ หนา้ ๕๐ • ๘. เร่ืองนางวิสาขา • [ลักษณะเบญจกัลยาณี]

ผิวพรรณของหญิงดำา ไม่ลูบไล้ดว้ยเครื่องประเทืองผิวเป็นต้น๑เลย กด็ำาสนิทประหน่ึงพวงอุบลเขียว, 
ของหญิงขาว ประหน่ึงพวงดอกกรรณิการ์, น้ีชื่อวา่ผิวงาม.

ก็แลหญิงแม้คลอดแล้วตั้ง ๑๐ ครั้ง ก็เหมือนคลอดครั้งเดียว ยังสาวพริ้งอยู่เทียว, น้ีชื่อวา่ วัยงาม ดังน้ีแล.

[เศรษฐีส่งพราหมณ์ไปแสวงหาหญิงเบญจกัลยาณี]

ครั้งน้ัน มารดาบิดาของนายปุณณวัฒนกุมารน้ัน เชิญพราหมณ์ ๑๐๘ คนมาให้บริโภคแล้ว ถามว่า 
“ชื่อวา่หญิงที่ต้องด้วยลักษณะเบญจกัลยาณี มีอยู่หรือ?”.

พราหมณ์เหล่าน้ัน ตอบว่า “จ้ะ มีอยู่.”

เศรษฐีกล่าววา่ “ถ้ากระน้ัน ชน๒ ๘ คนจงไปแสวงหาเด็กหญิงเห็นปานน้ี” ดังน้ีแล้ว ให้ทรพัย์เป็นอันมาก สั่งว่า 
“ก็ในเวลาที่พวกทา่นกลับ  ข้าพเจา้ทั้งหลายจกัรู้สิ่งที่ควรทำาแก่พวกท่าน,  
ท่านทั้งหลายไปเถิด, แสวงหาเด็กหญิงแม้เห็นปานน้ัน,  และในเวลาทีพ่บแล้ว พึงประดับพวงมาลัยทองคำาน้ี” ดังน้ีแล้ว 
ให้มาลัยทองคำา อันมรีาคาแสนหน่ึง ส่งไปแล้ว.

พราหมณ์เหล่าน้ัน ไปยังนครใหญ่ๆ แสวงหาอยู่  ไมพ่บเด็กหญิงที่ตอ้งด้วยลกัษณะเบญจกัลยาณี 
กลับมาถึงเมืองสาเกตโดยลำาดับ ในวันมีงานนักขัตฤกษ์เปิด จึงคดิกันวา่ “การงานของพวกเรา คงสำาเรจ็ในวันน้ี.”

[งานประจำาปีของนครสาเกต]

ก็ในนครน้ัน ชื่อวา่งานนักขัตฤกษ์เปิด๓ ย่อมมีประจำาปี.

ในกาลน้ัน แม้ตระกูลที่ไมอ่อกภายนอก ก็ออกจากเรอืนกับบรวิาร  มรี่างกายมิได้ปกปิด ไปสู่ฝั่งแม่นำ้า ด้วยเท้าเทียว.

ในวันน้ัน ถึงบุตรทั้งหลายของขัตติยมหาศาลเป็นต้น ก็ยืนแอบหนทางน้ันๆ ดว้ยตั้งใจวา่ 
“พวกเรา พบเด็กหญิงมีตระกูลที่พึงใจ มชีาติเสมอดว้ยตนแล้ว จักคล้องด้วยพวงมาลัย.”

[พราหมณ์พบนางวสิาขา]

พราหมณ์แม้เหล่าน้ัน เข้าไปยังศาลาแห่งหน่ึงริมฝั่งแม่นำ้าแล้ว ได้ยืนอยู่.

ขณะน้ัน นางวิสาขา มีอายุยา่งเข้า ๑๕-๑๖ ปี ประดับประดาด้วยเครื่องอาภรณ์ครบทุกอยา่ง 
อันเหล่ากุมารี ๕๐๐ คนแวดล้อมแลว้ คิดว่า “เราจักไปยังแม่นำ้า แล้วอาบนำ้า” ถึงประเทศน้ันแล้ว.

ครั้งน้ันแล เมฆตั้งข้ึนแล้ว ก็ยังฝนให้ตก.

เด็กหญิง ๕๐๐ รีบเดินเข้าไปสู่ศาลา.

๑ บาลีควรจะเป็น วณฺณกาทีหิ.
๒ หมายถึงพราหมณ์
๓ วิวฏนกฺขตฺต นักษัตรเปิดเผย เป็นงานประจำาปีของนครสาเกต 

ในงานนี้ชาวเมืองทุกคนเผยร่างโดยปราศจากผ้าคลุมปิดหน้า เดินเท้าไปยังแม่นำ้า.
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พวกพราหมณพ์ิจารณาอยู่ ก็ไม่เห็นเด็กหญิงเหล่าน้ันแม้สักคนเดียว ที่ต้องด้วยลักษณะเบญจกัลยาณี.

นางวิสาขาเข้าไปยังศาลา ดว้ยการเดินตามปกติน่ันเอง.

ผ้าและอาภรณ์เปียกโชก.

พวกพราหมณ์เห็นความงาม ๔ อยา่งของนางแล้ว ประสงค์จะเห็นฟัน จึงกล่าวกะกันและกันว่า 
“ธดิาของพวกเรา เป็นหญิงเฉ่ือยชา,  สามีของหญิงคนน้ี เห็นทีจักไม่ได้แม้เพียงข้าวปลายเกรียน” 

ทีน้ัน นางวิสาขา พูดกะพราหมณ์เหล่าน้ันวา่ “พวกทา่นว่าใครกัน.”

พราหมณ์. ว่าเธอ แม่.

ได้ยินวา่ เสียงอันไพเราะของนาง เปล่งออกประหน่ึงเสียงกังสดาล.

ลำาดับน้ัน นางจึงถามพราหมณ์เหล่าน้ันดว้ยเสียงอันไพเราะอีกว่า “เพราะเหตุไร? จึงว่าฉัน.”

พราหมณ์. หญิงบริวารของเธอ ไม่ให้ผา้และเครื่องประดับเปียก รีบเข้าสู่ศาลา,  
กจิแม้เพียงการรีบมาสู่ที่มีประมาณเท่าน้ีของเธอก็มิได้มี,  
เธอปล่อยให้ผ้าและเครื่องอาภรณ์เปียกมาแล้ว;  เพราะฉะน้ัน พวกเราจึงพากันวา่.

วิสาขา. พ่อทั้งหลาย พวกท่านอยูพู่ดอยา่งน้ี,  ฉันแข็งแรงกว่าเด็กหญิงเหล่าน้ัน, 
แต่ฉันกำาหนดเหตุการณ์แล้ว จึงไม่มาโดยเร็ว.

พราหมณ์. เหตุอะไร? แม่.

[ชน ๔ จำาพวกวิ่งไปไม่งาม]

วิสาขา. พ่อทั้งหลาย ชน ๔ จำาพวก เมื่อวิ่ง ย่อมไม่งาม,  เหตุอันหน่ึง แม้อื่นอีก ยังมอียู่.
พราหมณ์. ชน ๔ จำาพวก เหล่าไหน? เมื่อวิ่ง ย่อมไม่งาม แม่.
วิสาขา. พ่อทั้งหลาย  (๑) พระราชาผู้อภิเษกแล้ว ทรงประดับประดาแล้วแล้วเครื่องอาภรณ์ทั้งปวง

เมื่อถกเขมรวิ่งไปในพระลานหลวง ย่อมไม่งาม, ย่อมได้ความครหาเป็นแน่นอนวา่ 
‘ทำาไม พระราชาองค์น้ีจึงวิ่งเหมือนคฤบหด’ี ค่อยๆ เสด็จไปน่ันแหละ จึงจะงาม;  
(๒) แม้ช้างมงคลของพระราชา ประดับแล้ว วิ่งไป ก็ไม่งาม, ต่อเมื่อเดินไปด้วยลีลาแห่งช้าง จึงจะงาม,  
(๓) บรรพชิต เมื่อวิ่ง ก็ไม่งาม, ย่อมได้แต่ความครหาอยา่งเดียวเท่าน้ันวา่ 
‘ทำาไม สมณะรูปน้ี จึงวิ่งไปเหมือนคฤหัสถ์,’ แต่ย่อมงาม ดว้ยการเดินอย่างอาการของผู้สงบเสงี่ยม;  
(๔) สตรี เมื่อวิ่ง ก็ไม่งาม, ย่อมถูกเขาติเตียนอย่างเดียววา่ ‘ทำาไม หญิงคนน้ี จึงวิ่ง เหมือนผู้ชาย,’ 
แต่ย่อมงามดว้ยการเดินอย่างธรรมดา;  
พ่อทั้งหลาย ชน ๔ จำาพวกเหล่าน้ี เมื่อวิ่งไป ย่อมไม่งาม.

พราหมณ์. ก็เหตุอื่นอีกอยา่งหน่ึง เป็นไฉน? แม่.
วิสาขา. พ่อทั้งหลาย ธรรมดา มารดาบิดา ถนอมอวัยวะน้อยใหญ่ เลี้ยงดูธดิา, 

เพราะวา่ พวกฉัน ช่ือว่าเป็นสิ่งของอันมารดาบิดาพึงขาย,  
มารดาบิดาเลี้ยงฉันมา ก็เพื่อต้องการจะส่งไปสู่ตระกูลอื่น,  
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ถ้าว่า ในเวลาทีพ่วกฉันวิ่งไป เหยียบชายผา้นุ่งหรือลื่นล้มลงบนพื้นดิน มือหรือเทา้ก็จะพึงหัก,  
พวกฉันก็จะพึงเป็นภาระของตระกูลน่ันแล,  สว่นเครื่องแต่งตวั เปียกแล้วก็จักแห้ง; 
ดิฉันกำาหนดเหตุน้ี จึงไม่วิ่งไป พ่อ.

[พราหมณ์สวมมาลัยทองให้]

พวกพราหมณ์เห็นความถึงพรอ้มแห่งฟัน ในเวลานางพูด จึงให้สาธุการแก่นางว่า “สมบัตเิช่นน้ี พวกเรายังไม่เคยเห็นเลย” 
แล้วกล่าววา่ “แม่ พวงมาลัยน้ี สมควรแก่เธอเท่าน้ัน” ดังน้ีแล้ว จึงได้คล้องพวกมาลัยทองน้ันให้.

ลำาดับน้ัน นางจึงถามพวกเขาวา่ “พ่อทั้งหลาย พวกท่านมาจากเมืองไหน?

พราหมณ์. จากเมืองสาวัตถี แม่.
วิสาขา. ตระกูลเศรษฐี ชื่อไร?
พราหมณ์. ชื่อมคิารเศรษฐี แม่.
วิสาขา. บุตรของท่านเจ้าพระคุณ๑ ชื่อไร?
พราหมณ์. ชื่อปุณณวัฒนกุมาร แม่.

นางวิสาขาน้ัน รับรองว่า “ตระกูลของเรา เสมอกัน” ดังน้ีแล้ว จึงส่งข่าวไปแก่บิดาวา่ 
“ของคุณพ่อและคุณแม่ จงส่งรถไปให้พวกดิฉัน.”

ก็ในเวลามา นางเดินมาก็จริง,  ถึงอย่างน้ัน จำาเดิมแตก่าลที่ประดับด้วยมาลัยทองคำาแล้ว ย่อมไม่ได้เพื่อจะไปเช่นน้ัน.

เด็กหญิงทั้งหลายผู้มีอิสระ ย่อมไปด้วยยานมีรถเป็นต้น. 

เด็กหญิงนอกน้ีข้ึนยานธรรมดา(ไป), กั้นฉัตรหรือใบตาลข้างบน, เมื่อฉัตรหรือใบตาลแม้น้ันไม่มี 
ก็ยกชายผ้านุ่งข้ึนมาพาดบนบ่าทีเดียว.

ส่วนบิดาของนางวิสาขาน้ัน ส่งรถไป ๕๐๐ คัน.

นางวิสาขาน้ันกับบรวิารข้ึนรถไปแล้ว.

แม้พวกพราหมณ์ ก็ได้ไปด้วยกัน.

ทีน้ัน ทา่นเศรษฐี ถามพราหมณ์เหล่าน้ันว่า “พวกท่านมาจากไหน?”

พราหมณ์. มาจากเมืองสาวัตถี ทา่นมหาเศรษฐี.
เศรษฐี. เศรษฐีชือ่ไร?
พราหมณ์. ชื่อมคิารเศรษฐี.
เศรษฐี. บุตรชื่อไร?
พราหมณ์. ชื่อปุณณวัฒนกุมาร.
เศรษฐี. ทรัพย์มีเท่าไร?
พราหมณ์. ๔๐ โกฏิ ท่านมหาเศรษฐี.

๑ อยยฺปุตฺโต
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เศรษฐี รับคำา ด้วยคิดว่า “ทรพัย์เท่าน้ัน เทียบทรัพย์ของเรา ก็เท่ากับกากณิกเดียว,  
แต่จะประโยชน์อะไรด้วยเหตุอื่น จำาเดิมแต่กาลที่นางทาริกาได้เหตุเพียงการรกัษา.”

เศรษฐีน้ัน ทำาสกัการะแก่พราหมณ์เหล่าน้ัน ให้พักอยูว่ัน ๒ วัน แล้วก็ส่งกลับ.

[พราหมณ์กลับเมืองสาวัตถี]

พวกเขา ไปกรุงสาวัตถีแล้ว เรียน(ทา่นเศรษฐี) วา่ “พวกข้าพเจา้ได้นางทาริกาแล้ว.”

เศรษฐี. ลูกสาวของใคร?
พราหมณ์. ของธนญชัยเศรษฐี.

เศรษฐีน้ัน คิดว่า “นางทาริกาแห่งตระกูลใหญ่ อันเราได้แล้ว, ควรที่เราจะนำานางมาโดยเร็วทีเดียว” ดังน้ีแล้ว 
กราบทูลแด่พระราชา เพือ่ไปในเมืองน้ัน.

พระราชา ทรงดำาริว่า “ตระกูลใหญ่น่ัน อันเรานำามาจากสำานักของพระเจ้าพิมพิสาร แล้วให้อยู่อาศัยในเมืองสาเกต, 
ควรจะทำาความยกย่องแก่ตระกูลน้ัน” ดังน้ีแล้ว จึงรับสั่งว่า “แม้เรา กจ็ักไป.”

เศรษฐี ทูลว่า “ดีละ พระเจา้ข้า” ดังน้ีแล้ว ส่งข่าวไปบอกแก่ธนญชัยเศรษฐีว่า 
“เมื่อข้าพเจ้ามา, แม้พระราชาก็จักเสด็จมา, พลของพระราชามาก, 
ท่านจกัอาจเพื่อทำากจิที่ควรทำาแก่ชนประมาณเท่าน้ัน หรือจกัไม่อาจ?”

ฝ่ายเศรษฐีนอกน้ี ได้ส่งข่าวตอบไปวา่ “แม้ถ้าพระราชาจะเสด็จมาสัก ๑๐ พระองค์, ขอจงเสด็จมาเถิด.”

มิคารเศรษฐี เว้นเพียงคนเฝ้าเรือน พาเอาคนที่เหลือในนครใหญ่ถึงเพียงน้ันไป หยุดพักในหนทางกึ่งโยชน์แล้ว 
ส่งข่าวไปว่า “พวกข้าพเจา้มาแล้ว.”

[ธนญชัยเศรษฐกีับธิดา จัดสถานท่ีต้อนรับ]

ธนญชัยเศรษฐี ส่งเครื่องบรรณาการเป็นอันมากไป แล้วปรกึษากับธดิาวา่ “แม่ ได้ยินว่า พ่อผวัของเจา้ มากับพระเจา้โกศล, 
เราควรจดัเรือนหลังไหน สำาหรับพ่อผัวของเจ้าน้ัน,  หลังไหนสำาหรับพระราชา,  หลังไหน สำาหรับอิสรชนมีอุปราชเป็นต้น.”

ธดิาเศรษฐีผู้ฉลาด มีญาณเฉียบแหลมดุจยอดเพชร ตั้งความปรารถนาไวต้ลอดแสนกัป สมบูรณ์แล้วดว้ยอภินิหาร จัดแจงว่า 
“ท่านทั้งหลาย จงจดัแจงเรือนหลังโน้น เพือ่พ่อผวัของเรา, หลังโน้น เพื่อพระราชา, หลังโน้น เพื่ออุปราชเป็นต้น” ดังน้ีแล้ว 
ให้เรียกทาสและกรรมกรมา จดัการวา่ 
“พวกท่านเท่าน้ีคน จงทำากิจที่ควรทำาแก่พระราชา,  เท่าน้ีคน จงทำากิจทีค่วรทำาแก่อุปราชเป็นต้น, 
พวกท่านน่ันแล จงดูแลแม้สัตว์พาหนะมีช้างและม้าเป็นต้น,  แม้คนผูกม้าเป็นต้น มาถึงแล้วจักไดช้มมหรสพในงานมงคล.”

ถามว่า “เพราะเหตุไร (นางจึงจดัอย่างน้ัน)?.”

ตอบวา่ “(เพราะ) คนบางพวก อย่าได้เพื่อพดูว่า 
‘เราไปสู่ที่มงคลแห่งนางวิสาขา ไม่ได้อะไรเลย, ทำาแต่กิจมกีารเฝ้าม้าเป็นต้น ไม่ได้เที่ยวตามสบาย.’”
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[เครื่องแต่งตัวนางวสิาขา ๔ เดือนจึงเสร็จ]

ในวันน้ันแล บิดาของนางวิสาขา ให้เรียกชา่งทองมา ๕๐๐ คนแล้ว กล่าวว่า 
“พวกท่านจงทำาเครื่องประดับ ชื่อมหาลดาปสาธน์ แกธ่ิดาของเรา” ดังน้ีแล้ว 
สั่งให้ให้ทองคำามีสีสกุพันลิ่ม และเงิน แก้วมณี แกว้มุกดา แกว้ประพาฬและเพชรเป็นต้น พอสมกับทองน้ัน.

พระราชา ประทับอยู่ ๒-๓ วันแล้ว ทรงส่งข่าวไปแก่ธนญชัยเศรษฐวี่า 
“เศรษฐีไม่สามารถทำาการเลี้ยงดพูวกเราได้, ขอเศรษฐจีงรู้กาลไปแห่งนางทาริกาเถิด.”

ฝ่ายเศรษฐีน้ัน ส่งข่าวไปทูลพระราชาวา่ “บัดน้ี กาลฝนมาถึงแล้ว,  ใครๆ ไม่อาจเพื่อเที่ยวไปตลอด ๔ เดือนได้; 
การที่หมู่พลของพระองค์ ได้วตัถุใดๆ สมควร,  วัตถุน้ันๆ ทั้งหมด เป็นภาระของข้าพระองค์; 
พระองค์ผู้สมมติเทพ จักเสด็จไปไดใ้นเวลาที่ข้าพระองค์ส่งเสด็จ.”

จำาเดิมแตก่าลน้ัน นครสาเกต ได้เป็นนครราวกะมีนักษัตรเป็นนิตย์.

วตัถุมีพวงดอกไม้ของหอมและผ้าเป็นต้น เป็นของอันเศรษฐีจดัแล้วแก่ชนทั้งหมด ต้ังต้นแตพ่ระราชาแล.

ชนเหล่าน้ันคิดกันว่า “เศรษฐีทำาสกัการะแก่พวกเราถ่ายเดียว.”

๓ เดือนลว่งไปแล้ว โดยอาการอย่างน้ี.

ส่วนเครื่องประดับ ก็ยังไม่เสร็จก่อน.

ผู้ควบคุมงาน๑ มาแจ้งแก่เศรษฐีวา่ “สิ่งอื่นที่ชื่อว่าไม่มี ก็หาไม่, แตฟ่ืนสำาหรับหุงต้มภัตเพื่อหมู่พล ไม่พอ.”

เศรษฐี กลา่วว่า “ไปเถิดพ่อทั้งหลาย, พวกท่านจง (ร้ือ) ขนเอาโรงช้างเก่าๆ เป็นต้นและเรือนเก่าในนครน้ี หุงต้มเถิด.”

แม้เมื่อหุงต้มอยู่อยา่งน้ัน, กึ่งเดือนล่วงไปแล้ว.

ลำาดับน้ัน ผู้ควบคุมงาน มาแจ้งแกท่่านเศรษฐีอีกครั้งวา่ “ฟืนไม่มี.”

เศรษฐีกล่าววา่ “ใครๆ ไม่อาจได้ฟืนในเวลาน้ี, 
พวกท่าน จงเปิดเรือนคลังผา้ทั้งหลาย แลว้เอาผ้าเน้ือหยาบ ทำาเกลียวชุบลงในตุ่มนำ้ามันหุงภัตเถิด.”

ชนเหล่าน้ัน ได้ทำาอยา่งน้ัน ตลอดกึ่งเดือน.

๔ เดือนลว่งไปแล้วโดยอาการอยา่งน้ี.

แม้เครือ่งประดับก็เสร็จแล้ว.

[เครื่องประกอบในมหาลดาปสาธน์]

เพชร ๔ ทะนาน ได้ถึงการประกอบเข้าในเครื่องประดับน้ัน. 
แก้วมุกดา ๑๑ ทะนาน, แก้วประพาฬ ๒๐ ทะนาน, แกว้มณี ๓๓ ทะนาน (ก็เช่นกัน).

เครื่องประดับน้ัน ได้ถึงความสำาเร็จ ดว้ยรัตนะเหล่าน้ีและเหล่าอื่น ด้วยประการฉะน้ี.

๑ กมฺมาธิฏฺฐายิกา ผู้ดูแลการงาน (superintendent of work, inspector.)
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เครื่องประดับไม่สำาเร็จด้วยด้าย, การงานที่ทำาดว้ยดา้ย เขาทำาแล้วดว้ยเงิน.

เครื่องประดับน้ัน สวมที่ศรีษะแล้ว ย่อมจดหลังเท้า.

ลูกดุมที่เขาประกอบทำาเป็นแหวนในที่น้ันๆ ทำาด้วยทอง, ห่วงทำาดว้ยเงิน.

แหวนวงหน่ึง มีที่ท่ามกลางกระหม่อม, หลังหูทั้งสอง ๒ วง, ที่หลุมคอ ๑ วง, ทีเ่ข่าทั้งสอง ๒ วง, ที่ข้อศอกทั้งสอง ๒ วง, 
ที่ข้างสะเอวทั้งสอง ๒ วง ดังน้ี.

ก็ในเครื่องประดับน้ันแล เขาทำานกยูงตวัหน่ึงไว้.

ขนปีกทำาด้วยทอง ๕๐๐ ขน ได้มีที่ปีกเบ้ืองขวาแห่งนกยูงน้ัน, ๕๐๐ ขน ได้มีที่ปีกเบ้ืองซ้าย, 
จะงอยปาก ทำาด้วยแก้วประพาฬ, นัยน์ตาทำาดว้ยแก้วมณี, คอและแววหางก็เหมือนกัน, 
ก้านขนทำาด้วยเงิน, ขาก็เหมือนกัน.

นกยูงน้ัน สถิตอยู่ท่ามกลางกระหม่อมแห่งนางวิสาขา ปรากฏประหน่ึงนกยูงยืนรำาแพนอยู่บนยอดเขา.

เสียงแห่งก้านขนปีกพันหน่ึง เป็นไปประหน่ึงทิพยสังคีตและประหน่ึงเสียงกึกก้องแห่งดนตรีประกอบดว้ยองค์ ๕.

ชนทั้งหลายผู้เข้าไปสู่ที่ใกล้เท่าน้ัน ย่อมทราบว่า นกยูงน้ันไม่ใช่นกยูง (จริง).

เครื่องประดับมีค่า ๙ โกฏิ.

ท่านเศรษฐีให้คา่หัตถกรรม๑ แสนหน่ึง.

[หญิงถวายจีวรย่อมได้มหาลดาปสาธน์]

ถามว่า “ก็เครื่องประดับน่ัน อันนางวิสาขาน้ันได้แล้ว เพราะผลแห่งกรรมอะไร?”

แก้ว่า “ได้ยินวา่ ในกาลแห่งพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา้ นางถวายจวีรสาฎก แก่ภิกษุ ๒ หมื่นรูปแล้ว 
ได้ถวายด้ายบ้าง เข็มบ้าง เครื่องย้อมบ้าง ซ่ึงเป็นของตนน่ันเอง.”

นางได้แล้วซ่ึงเครื่องประดับน้ี เพราะผลแห่งจีวรทานน้ัน.

ก็จวีรทานของหญิงทั้งหลาย ยอ่มถึงที่สุด ดว้ยเครื่องประดับชื่อมหาลดาปสาธน์,  
จีวรทานของบุรุษทั้งหลาย ยอ่มถึงที่สุด ดว้ยบาตรและจีวรอันสำาเร็จแล้วด้วยฤทธิ์.”

[เศรษฐีจัดไทยธรรมให้นางวิสาขา]

มหาเศรษฐี ทำาการตระเตรียม เพื่อธดิาโดย ๔ เดือนอย่างน้ันแล้ว เมื่อจะให้ไทยธรรมแกธ่ิดาน้ัน 
ได้ให้เกวียนเต็มดว้ยกหาปณะ ๕๐๐ เล่ม, ได้ให้เกวียนเต็มดว้ยภาชนะทองคำา ๕๐๐ เล่ม, 
เต็มด้วยภาชนะเงิน ๕๐๐ เล่ม, เต็มด้วยภาชนะทองแดง ๕๐๐ เล่ม, 
เต็มด้วยภาชนะสำาริด ๕๐๐ เล่ม, เต็มด้วยผา้ดา้ยผ้าไหม ๕๐๐ เล่ม, 
เต็มด้วยเนยใส ๕๐๐ เล่ม, เต็มด้วยนำ้ามัน ๕๐๐ เล่ม, 

๑ ค่ากำาเหน็จ
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เต็มด้วยนำ้าอ้อย ๕๐๐ เล่ม, เต็มด้วยข้าวสารแห่งข้าวสาลี ๕๐๐ เล่ม, 
เต็มด้วยเครื่องอุปกรณ์ มีไถและผาลเป็นต้น ๕๐๐ เล่ม.

ได้ยินวา่ ความคดิอย่างน้ีได้มีแก่มหาเศรษฐีน้ันว่า 
“ในที่แห่งธิดาของเราไปแล้ว นางอย่าได้ส่งคนไปสู่ประตูเรอืนของคนอื่นวา่ “เราต้องการดว้ยวตัถุชื่อโน้น;” 
เพราะฉะน้ัน มหาเศรษฐจีึงได้สั่งให้ให้เครื่องอุปกรณท์ุกสิ่ง (แก่ธิดาของตน).

มหาเศรษฐีไดใ้ห้รถ ๕๐๐ คัน ตั้งนางสาวใช้รูปงามผู้ประดับดว้ยเครื่องอลังการพร้อมสรรพไว้บนรถคันละ ๓ คนๆ, 
ได้ให้นางปรจิารกิา ๑,๕๐๐ คน ดว้ยสั่งวา่ 
“พวกเจ้าเท่าน้ีคนจงให้ธิดาของเราอาบ, เท่าน้ีคนให้บริโภค, เท่าน้ีคน แต่งตวั เที่ยวไป.”

ครั้งน้ัน มหาเศรษฐีได้มีความคิดอยา่งน้ีวา่ “เราจดัให้โคแก่ธดิาของเรา.”

ท่านสั่งบุรุษวา่ “พนาย พวกท่านจงไป, จงเปิดประตูคอกน้อยแล้ว ยืนถือกลอง ๓ ใบ อยู่ในที่ ๓ คาวตุ, 
ยืนอยู่ที่ข้างทั้ง ๒ ในที่ประมาณอุสภะ ๑ โดยส่วนกว้าง,  
ถัดจากน้ันจงอย่าให้แม่โคทั้งหลายไปที่อื่น, พึงตีกลองสัญญาในเวลาแม่โคหยุดแล้วอย่างน้ี.”

บุรุษเหล่าน้ัน ได้ทำาอยา่งน้ันแล้ว.

เวลาแม่โคออกจากคอกได้คาวตุ ๑ พวกเขาไดต้ีกลองสัญญาข้ึน,  ในเวลาแม่โคไปได้กึ่งโยชน์ ไดต้ึกลองสัญญาอีก, 
แต่ในเวลาแม่โคไปได้ ๓ คาวตุ พวกเขาได้ห้ามการไปโดยส่วนกว้างอกี.

แม่โคทั้งหลายได้ยืนเบียดกันและกันในที่ยาวประมาณ ๓ คาวุต กวา้งประมาณอุสภะ ๑ ดว้ยประการอย่างน้ี.

มหาเศรษฐีสั่งให้ปิดประตูคอก ดว้ยคำาว่า “โคเทา่น้ี พอแล้วแกธ่ิดาของข้าพเจ้า, พวกเจ้าจงปิดประตูเถิด.”

เมื่อเขาปิดประตูคอกแล้ว, เพราะผลบุญของนางวิสาขา โคตัวมีกำาลังและแม่โคนมทั้งหลาย ก็กระโดดออกไปแล้ว.

เมื่อพวกมนุษย์ห้ามอยู่น่ันแล, โคตัวมีกำาลัง ๖ หมื่นตัว และแม่โคนม ๖ หมื่นตัว ออกแล้ว, 
(และ) ลูกโคตัวมีกำาลัง มีจำานวนเท่าน้ัน ก็ออกไปแล้ว, พวกโคอุสภะของแม่โคนมเหล่าน้ันก็ไดต้ิดตามไปแล้ว.

ถามว่า “ก็โคทั้งหลายไปแล้วอย่างน้ัน เพราะผลแห่งกรรมอะไร?”

แก้ว่า “เพราะผลแห่งทานที่นางวิสาขาถวายแล้ว แก่ภิกษุหนุ่มและสามเณรผู้ห้ามอยู่ๆ.”

ได้ยินวา่ ในกาลแห่งพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา้  นางเป็นน้องสุดท้องของธดิาทั้ง ๗ ของพระเจ้ากิกิ 
มีพระนามวา่สังฆทาสี เมื่อถวายเบญจโครสทานแก่ภิกษุ ๒ หมื่นรูป,
แม้เมื่อภิกษุหนุ่มและสามเณรปิดบาตรห้ามอยู่ว่า “พอ พอ”, ก็ยังรับสั่งวา่ “น่ีอรอ่ย น่ีน่าฉัน” แล้วได้ถวาย(อกี).

เพราะผลแห่งกรรมน้ัน โคเหล่าน้ัน แม้เขาห้ามอยู่ ก็ออกไปแล้วอย่างน้ัน.

ในเวลาที่เศรษฐีให้ทรพัย์เท่าน้ี (แก่ธิดา) แล้ว  ภริยาของเศรษฐีได้พดูว่า 
“ทุกสิ่งอันทา่นจัดแจงแล้วแกธ่ิดาของเรา,  แต่คนใช้ชายหญิง ผู้ทำาการรับใช้ ทา่นมิได้จดัแจง, ข้อน้ันเพราะเหตุไร?”
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เศรษฐี. (ที่เราไมจ่ัดแจง) เพื่อรู้คนผู้มีความรักและชังในธิดาของเรา,  
เพราะเราจะจับคอพวกที่ไม่ไปกับธิดาน้ันส่งไปไม่ได้,  
แตใ่นเวลาจะข้ึนยานไปน่ันแล เราจะพูดว่า 
‘ใครอยากไปกับนางวิสาขาน่ัน ก็จงไป, ผู้ไม่อยากไป ก็อยา่ไป.”

ลำาดับน้ัน เศรษฐีคดิวา่ “ธดิาของเรา จักไปพรุ่งน้ี” น่ังในห้อง ให้ธิดาน่ังในที่ใกล้แล้วได้ให้โอวาทวา่ 
“แม่ ธรรมดา หญิงผู้อยู่ในสกุลผัว รักษามารยาทน้ีและน้ี จึงจะควร.” 

แม้มิคารเศรษฐีน้ีน่ังในห้องถัดไป ได้ยินโอวาทของธนญชัยเศรษฐีแล้ว.

[โอวาท ๑๐ ข้อของเศรษฐี]

ฝ่าย (ธนญชัย) เศรษฐีน้ัน สอนธดิาอยา่งน้ันแล้ว ให้โอวาท ๑๐ ข้อน้ีว่า 
“แม่ ธรรมดาหญิงที่อยู่ในสกุลพ่อผัวแม่ผัว 

๑) ไม่ควรนำาไฟภายในออกไปภายนอก
๒) ไม่ควรนำาไฟภายนอกเข้าไปภายใน
๓) พึงให้แก่คนที่ให้เท่าน้ัน
๔) ไม่พึงให้แก่คนที่ไม่ให้
๕) พึงให้แก่คนทั้งทีใ่ห้ทั้งที่ไม่ให้

๖) พึงน่ังให้เป็นสุข
๗) พึงบริโภคให้เป็นสุข
๘) พึงนอนให้เป็นสุข
๙) พึงบำาเรอไฟ
๑๐) พึงนอบน้อมเทวดาภายใน” ดังน้ีแล้ว 

ในวันรุ่งข้ึน เรียกประชุมเสนาทั้งหมดแล้ว จึงเอากุฎุมพี ๘ คนให้เป็นผู้คำ้าประกันในท่ามกลางราชเสนาแล้ว กลา่ววา่ 
“ถ้าโทษเกิดข้ึนแกธ่ิดาของเรา ในที่ๆ ไปแล้ว, พวกท่านพึงชำาระ” ดังน้ีแล้ว ประดับธิดาดว้ยเครื่องประดับชื่อมหาลดาปสาธน์ 
ซ่ึงมีค่าได้ ๙ โกฏิ ให้ทรัพย์ ๕๔ โกฏิ เป็นค่าจุณสำาหรับอาบ ให้ข้ึนสู่ยานแล้ว 
ให้คนเที่ยวตีกลองประกาศ ในบ้านส่วย ๑๔ ตำาบลอันเป็นของตน เท่าอนุราชบุรี รอบเมืองสาเกตวา่ 
“ชนผู้อยากไปกับธดิาของเรา ก็จงไป.”

ชาวบ้าน ๑๔ ตำาบลพอได้ยินเสียง จึงออกไปไม่เหลือใครๆ เลย ด้วยคดิวา่ 
“จักมีประโยชน์อะไรแก่พวกเราในที่น้ี ในเวลาที่แม่เจา้ของเราไปเสีย.”

ฝ่ายธนญชัยเศรษฐี ทำาสักการะแดพ่ระราชาและมิคารเศรษฐีแล้ว ก็ตามไปส่งธิดากับคนเหล่าน้ันหน่อยหน่ึง.

มิคารเศรษฐี น่ังในยานน้อยไปข้างหลังยานทั้งหมด เห็นหมู่พลแลว้ จึงถามว่า “น่ันพวกไหน?”

พวกคนใช้. ทาสหญิงทาสชาย ผูร้ับใช้ของหญิงสะใภ้ของท่าน.
มิคารเศรษฐี. ใครจกัเลี้ยงดูคนจำานวนเท่าน้ันได้; 

พวกท่านจงโบยคนพวกน้ันแล้วไล่ให้หนีไป, จงฉุดพวกที่ไม่หนีออกจากที่น้ี.

แต่นางวิสาขากล่าววา่ “หลีกไป, อย่าห้าม, พลน่ันแล จักให้ภัตแก่พล.”

แม้เมื่อนางกลา่วอยา่งน้ัน, เศรษฐีก็ยังกลา่วว่า “แม่ เราไม่มีความต้องการด้วยชนเหล่าน้ัน, ใครจักเลี้ยงคนเหล่าน้ีได้” ดังน้ี
แล้ว จึงให้โบยดว้ยก้อนดินและท่อนไม้เป็นต้น ไลใ่ห้หนีไปแล้วพาพวกที่เหลือไป ดว้ยคิดว่า “เราพอละ ด้วยคนจำานวนเท่าน้ี.”
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[นางวิสาขาถึงกรุงสาวัตถี]

ครั้นเวลาถึงประตูนครสาวัตถี นางวิสาขาคดิว่า “เราจกัน่ังในยานที่ปกปิดเข้าไปหรือหนอ? หรือจะยืนบนรถเข้าไป.”

ทีน้ัน นางได้ตกลงใจอยา่งน้ีว่า 
“เมื่อเราเข้าไปด้วยยานที่ปกปิด, ความวิเศษแห่งเครื่องประดับชื่อมหาลดาปสาธน์จกัไม่ปรากฏ.”

นางยืนบนรถ แสดงตนแก่ชาวนครทั้งสิ้น เข้าไปสู่นครแล้ว.

ชาวกรุงสาวตัถี เห็นสมบัติของนางวิสาขาแล้ว จึงพดูกันวา่ “นัยวา่ หญิงน่ันชื่อวิสาขา, สมบัติเห็นปานน้ีน้ีสมควรแก่นางแท้.”

นางวิสาขาน้ัน เข้าไปสู่เรือนของเศรษฐี ด้วยสมบัติมาก ด้วยประการฉะน้ี.

ก็ในวันที่นางมาถึง ชาวนครทั้งสิ้น ได้ส่งบรรณาการไปตามกำาลัง ดว้ยคิดว่า 
“ธนญชัยเศรษฐี ได้ทำาสักการะมากมายแก่พวกเราผู้ถึงนครของตน.”

นางวิสาขาได้ให้บรรณาการทีเ่ขาส่งมาแล้วๆ (ทำา)ให้เป็นประโยชน์ทุกอยา่ง ในตระกูลอื่นๆ ในนครน้ันน่ันแหละ.

[นางวิสาขาเจรจาไพเราะ]

นางกลา่วถ้อยคำาเป็นทีร่ัก เหมาะแก่วัยของคนเหล่าน้ันๆ ว่า “ท่านจงให้สิ่งน้ีแก่คุณแม่ของฉัน, จงให้สิ่งน้ีแก่คุณพ่อของฉัน, 
จงให้สิ่งน้ีแก่พี่ชายน้องชายของฉัน, จงให้สิ่งน้ีแก่พี่สาวน้องสาวของฉัน” ดังน้ีแล้ว ส่งบรรณาการไป, 
ได้ทำาชาวนครทั้งหมดให้เป็นเหมือนพวกญาติ ด้วยประการฉะน้ี.

ต่อมาในระหวา่งตอนกลางคืน นางลาตัวเป็นแม่ม้าอาชาไนยของนาง ได้ตกลูก.

นางให้พวกทาสีถือประทีปดา้มไปในที่น้ันแล้ว ยกนางลาให้อาบด้วยนำ้าอุ่น ให้ทาด้วยนำ้ามัน แล้วได้ไปสู่ที่อยู่ของตนตามเดิม.

มิคารเศรษฐี เมื่อทำาอาวาหมงคลของบุตร หาได้คำานึงถึงพระตถาคต แม้ประทับอยู่ในวิหารใกล้ไม่  
อันความรักทีต่ั้งอยู่เฉพาะในพวกสมณะเปลือยสิ้นกาลนาน เตือนอยู่  คดิว่า “เราจกัทำาสักการะแม้แกพ่ระผู้เป็นเจ้าของเรา” 
ดังน้ีแล้ว วันหน่ึงให้คนหุงข้าวปายาสแข้นบรรจุในภาชนะใหม่ หลายร้อยสำารับ ให้นิมนตพ์วกอเจลกะ๑ ๕๐๐ คน 
เชิญเข้าไปในเรือนแล้ว จึงส่งข่าวแก่นางวิสาขาวา่ “สะใภ้ของฉันจงมา, ไหวพ้ระอรหันต์ทั้งหลาย.”

[นางวิสาขาตำาหนิพ่อผัว]

นางเป็นอริยสาวิกาผู้โสดาบัน พอได้ยินคำาวา่ “อรหันต์” ก็เป็นผู้รา่เริงยินดี มาสู่ที่บริโภคแห่งอเจลกะเหล่าน้ัน  
แลดูอเจลกะเหล่าน้ันแล้ว คิดว่า “ผู้เว้นจากหิรโิอตตัปปะเห็นปานน้ี ย่อมชื่อวา่พระอรหันต์ไม่ได้, 
เหตุไร พ่อผัวจึงให้เรียกเรามา?”  ติเตียนเศรษฐีแล้ว ก็ไปที่อยู่ของตนตามเดิม.

พวกอเจลกะเห็นอาการของนางวิสาขาน้ันแล้ว จึงติเตียนเศรษฐีโดยเป็นเสียงเดียวกันทั้งหมดว่า 
“คฤหบดี ทา่นไม่ได้หญิงอื่นแล้วหรือ? จึงให้สาวิกาของสมณโคดม ซ่ึงเป็นนางกาฬกณัณีตัวสำาคัญเข้ามาในที่น้ี?  
จงให้ขับไล่นางออกจากเรอืนน้ีโดยเร็ว.”

๑ อเจลกะ คนผู้ถือลัทธิเปลือยกาย.
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เศรษฐีน้ันคิดวา่ “เราไมอ่าจให้ขับไล่ออก ดว้ยเหตุเพียงถ้อยคำาของทา่นเหล่าน้ีเท่าน้ัน, นางเป็นธิดาของสกุลใหญ่” ดังน้ีแล้ว 
จึงกลา่ววา่ “พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลาย  ธรรมดา เด็ก รู้บ้างไมรู่้บ้าง พึงทำา, ทา่นทั้งหลายน่ิงเสียเถอะ” 
ส่งอเจลกะเหล่าน้ันไปแล้ว น่ังบนอาสนะมีค่ามาก บริโภคข้าวมธุปายาสมีนำ้าน้อยในถาดทองคำา.

ในสมัยน้ัน พระเถระผู้ถือการเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตรรูปหน่ึง กำาลังเที่ยวบิณฑบาต ได้เข้าไปสู่เรือนหลังน้ันแล้ว.

นางวิสาขายืนพัดพ่อผัวอยู่ เห็นพระเถระรูปน้ันแล้ว คิดวา่ “การบอกพ่อผัวไม่ควร,” 
จึงได้เลี่ยงออกไปยืนโดยอาการที่พอ่ผัวน้ันจะเห็นพระเถระได้.

แต่เศรษฐีน้ันเป็นพาล แม้เห็นพระเถระ ก็แกล้งทำาเป็นเหมือนไม่เห็น ก้มหน้าบริโภคอยู่น่ันเอง.

[นางวิสาขาติพ่อผัววา่ บริโภคของเก่า]

นางวิสาขารูว้่า “พ่อผัวของเราแม้เห็นพระเถระ ก็ไม่เอาใจใส่๑” จึงกล่าววา่ 
“นิมนต์ไปข้างหน้าเถิด เจ้าข้า,  พ่อผัวของดิฉัน กำาลังบริโภคของเก่า.”

เศรษฐีน้ัน แม้อดกลั้นได้ในเวลาทีพ่วกนิครนถ์บอก (แต่)ในขณะที่นางวิสาขากล่าวว่า “บริโภคของเกา่” น่ันเอง 
ก็วางมือ กล่าวว่า “ท่านทั้งหลายจงนำาข้าวปายาสน้ีไปเสียจากที่น่ี,  จงขับไล่นางน่ันออกจากเรือนน้ี, 
นางคนน้ีทำาให้เราเป็นผู้ชื่อวา่ เคี้ยวกินของไม่สะอาด ในกาลมงคลเช่นน้ี.”

ก็แล ทาสและกรรมกรทั้งหมดในเรือนน้ัน ล้วนเป็นคนของนางวิสาขา จึงไม่อาจจะเข้าใกล้,  
ใครจักจับนางที่มือหรอืที่เท้า,  แม้ผู้สามารถกล่าวด้วยปากก็ไม่มี.

นางวิสาขาฟังคำาของพ่อผัวแล้ว กล่าววา่ “คุณพ่อ ดิฉันจะไม่ออกไปด้วยเหตุเพียงเท่าน้ี, 
คุณพ่อมิได้นำาดิฉันมา เหมือนนำานางกุมภทาสีมาจากท่านำ้า,  
ธรรมดา ธิดาของมารดาบิดาผู้ยังมีชวีิตอยู่ จะไม่ออกไปดว้ยเหตุเพียงเท่าน้ี;  
เพราะเหตุน้ันแล ในเวลาจะมาที่น้ี คุณพ่อ๒ของดิฉัน จึงได้เรียกกุฎุมพี ๘ คนมา พูดวา่ 
‘ถ้าโทษเกิดข้ึนแก่ธดิาของเรา, พวกท่านพึงชำาระ’ ดังน้ีแล้ว ก็มอบดิฉันไวใ้นมือของกุฎุมพีเหล่าน้ัน. 
คุณพ่อ๓จงให้เรียกทา่นเหล่าน้ันมา แล้วให้ชำาระโทษของดิฉัน.”

เศรษฐีคิดว่า “นางวิสาขาน้ี พดูดี” จึงให้เรียกกุฎุมพทีั้ง ๘ มาแล้วบอกวา่ 
“นางทาริกาน้ี วา่ฉันผู้น่ังรับประทานข้าวปายาสมีนำ้าแข้นในถาดทอง ในเวลามงคลวา่ ‘ผู้กินของไม่สะอาด,’  
พวกท่านยกโทษนางวิสาขาน้ีข้ึนแล้ว จงครา่นางน้ีออกจากเรือนน้ี.”

กุฎุมพี. ทราบวา่ อยา่งน้ันหรือ? แม่.
วิสาขา. ฉันไม่ไดพู้ดอยา่งน้ัน, 

แต่เมื่อพระเถระผู้ถือการเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตรรูปหน่ึง ยืนอยู่ที่ประตูเรือน, 
พ่อผัวของฉัน กำาลังรับประทานข้าวมธุปายาสมีนำ้าน้อย ไมใ่ส่ใจถึงพระเถระน้ัน,  

๑ สญฺญำ น กโรติ.
๒ ธนัญชัยเศรษฐี
๓ มิคารเศรษฐี
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ฉันคิดว่า ‘พอ่ผัวของเรา ไมท่ำาบุญในอัตตภาพน้ี, บริโภคแต่บุญเกา่เท่าน้ัน, 
จึงได้พดูวา่ ‘นิมนต์ไปข้างหน้าเถิด เจ้าข้า, พ่อผวัของดิฉัน กำาลังบริโภคของเก่า,’  
โทษอะไรของดิฉันจะมีในเพราะเหตุน้ีเล่า?

กุฎุมพี. ทา่น  โทษในเพราะเหตุน้ี มิได้มี,  ธดิาของข้าพเจ้ากล่าวชอบ, เหตุไร ทา่นจึงโกรธ?
เศรษฐี. ทา่นทั้งหลาย โทษอันน้ี เป็นอันพ้นไปก่อน, 

แตว่ันหน่ึง ในมัชฌิมยาม นางวิสาขาน้ีอันคนใช้ชายหญิงแวดลอ้มแล้วได้ไปหลังเรือน.
กุฎุมพี. ทราบวา่ อยา่งน้ันหรือ? แม่.
วิสาขา. พ่อทั้งหลาย ดิฉันไม่ได้ไปเพราะเหตุอื่น, 

ก็เมื่อนางลาแม่ม้าอาชาไนยตกลกูแล้วใกล้เรือนน้ี 
ดิฉันคิดว่า ‘การที่น่ังเฉย ไม่เอาเป็นธรุะเสียเลย ไม่สมควร’ จึงให้คนถือประทีปด้ามไปกับพวกหญิงคนใช้ 
ให้ทำาการบริหารแก่แม่ลาที่ตกลกูแล้ว,  ในเพราะเหตุน้ี ดิฉันจะมีโทษอะไร?

กุฎุมพี. ทา่น  ธิดาของพวกข้าพเจ้า ทำากรรมแม้พวกหญิงคนใช้ ไม่พึงทำาในเรือนของท่าน, 
ทา่นยังเห็นโทษอะไร ในเพราะเหตุน้ี?

เศรษฐี. ทา่นทั้งหลาย แม้ในเรื่องน้ี จะไม่มีโทษ กช็่างเถอะ,  
แตว่่า บิดาของนางวิสาขาน้ี เมื่อกล่าวสอนนางวิสาขาน้ี ในเวลาจะมาที่น้ี ได้ให้โอวาท ๑๐ ข้อซ่ึงลี้ลับปิดบัง,
เราไม่ทราบเน้ือความแห่งโอวาทน้ัน, นางจงบอกเน้ือความแห่งโอวาทน้ันแก่เรา;  
ก็บิดาของนางน้ี ได้บอกว่า ‘ไฟในไม่พึงนำาออกไปภายนอก’ 
พวกเราอาจหรือหนอ เพื่อจะไม่ให้ไฟแก่เรือนคุ้นเคยทั้ง ๒ ฝ่ายแล้วอยู่ได้?.”

[นางวิสาขาชนะความพ่อผัว]

กุฎุมพี. ทราบวา่ อยา่งน้ันหรือ? แม่.
วิสาขา. พ่อทั้งหลาย คุณพ่อของดิฉันมิไดพู้ดหมายความดังน้ัน, แต่ไดพู้ดหมายความดังน้ีว่า 

“แม่ เจา้เห็นโทษของแม่ผัวพ่อผวัและสามีของเจา้แล้ว อยา่เฝ้ากล่าว ณ ภายนอกคือในเรือนน้ันๆ,  
เพราะวา่ ข้ึนชื่อวา่ไฟเช่นกับไฟชนิดน้ี ยอ่มไม่มี.”

เศรษฐี. ทา่นทั้งหลาย ข้อน้ันยกไวก้่อน, ก็บิดาของนางวิสาขาน้ีกลา่วว่า “ไฟแต่ภายนอก ไม่พึงให้เข้าไปภายใน”
พวกเราอาจเพื่อจะไม่ไปนำาไฟมาจากภายนอกหรือ? ในเมื่อไฟใน (เรือน) ดับ.

กุฎุมพี. ทราบวา่ อยา่งน้ันหรือ? แม่.
วิสาขา. พ่อทั้งหลาย คุณพ่อของดิฉัน ไม่ได้พูดหมายความดังน้ัน.  แต่ไดพู้ดหมายความดังน้ีว่า 

“ถ้าหญิงหรือชายทั้งหลาย ในบ้านใกล้เรือนเคียงของเจ้า พูดถึงโทษของแม่ผัวพ่อผวัและสามี, 
เจา้อย่านำาเอาคำาที่ชนพวกน้ันพดูแล้ว มาพดูอีกวา่ ‘คนชื่อโน้นพดูยกโทษอย่างน้ีของท่านทั้งหลาย’ 
เพราะข้ึนชื่อว่าไฟ เช่นกับไฟน่ัน ย่อมไม่มี.”

นางวิสาขาไดพ้้นโทษ เพราะเหตุน้ีอย่างน้ี.

ก็นางพ้นโทษในเพราะเหตุน้ี ฉันใด,  แม่ในคำาที่เหลือ นางก็ไดพ้้นโทษ ฉันน้ัน (เหมือนกัน).
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[อรรถาธิบายข้อโอวาทอื่น]

ก็ในโอวาทเหล่าน้ัน พึงทราบอธิบายดังน้ี

• ก็คำาที่บิดาของนางสอนวา่ “แม่ เจ้าควรให้แก่ชนทั้งหลายที่ให้เทา่น้ัน” เศรษฐีกล่าวหมายเอา [เน้ือความน้ี] วา่ 
“ควรให้ แก่คนที่ถือเครื่องอุปกรณ์ที่ยืมไปแล้ว ส่งคืนเท่าน้ัน.” 

• แม้คำาวา่ “ไม่ควรให้แก่คนที่ไม่ให้” น้ี เศรษฐกีล่าวหมายความว่า 
“ไม่ควรให้แก่ผู้ที่ถือเอาเครื่องอุปกรณ์ที่ยืมไปแล้ว ไม่ส่งคืน.” 

• ก็แลคำาว่า “ควรให้แก่คนทั้งทีใ่ห้ที่ไม่ให้” น้ี เศรษฐีกลา่วหมายความว่า 
“เมื่อญาติและมิตรยากจนมาถึงแล้ว, ชนเหล่าน้ัน อาจจะใช้คืน หรือไม่อาจกต็าม, 
ให้แก่ญาติและมิตรเหล่าน้ันน่ันแหละ ควร.” 

• แม้คำาวา่ “พึงน่ังเป็นสุข” น้ี เศรษฐีกลา่วหมายความว่า 
“การน่ังในที่ๆ เห็นแม่ผัวพ่อผวัและสามีแล้วต้องลุกข้ึน ไม่ควร.” 

• ส่วนคำาว่า “พึงบริโภคเป็นสุข” น้ี เศรษฐีกลา่วหมายความว่า 
“การไม่บริโภคก่อนแม่ผัวพ่อผัวและสามี เลี้ยงดูท่านเหล่าน้ัน รู้สิ่งทีท่่านเหล่าน้ัน 
ทุกๆ คนได้แล้วหรือยังไม่ได้ แล้วตนเองบริโภคทีหลัง จึงควร.” 

• แม้คำาวา่ “พึงนอนเป็นสุข” น้ี เศรษฐีกลา่วหมายความน้ีวา่ 
“ไม่พึงข้ึนที่นอน นอนก่อนแม่ผัวพ่อผวัและสามี, ควรทำาวตัรปฏิบัติที่ตนควรทำาแก่ท่านเหล่าน้ันแล้ว 
ตนเองนอนทีหลัง จึงควร.” 

• และคำาวา่ “พึงบำาเรอไฟ” น้ี เศรษฐกีล่าวหมายความว่า 
“การเห็นทั้งแม่ผัวพ่อผัวทั้งสามี ให้เป็นเหมือนกองไฟและเหมือนพญานาค จึงควร.” 

• แม้คำาวา่ “พึงนอบน้อมเทวดาภายใน” น้ี เศรษฐีกล่าวหมายความว่า 
“การเห็นผัวพ่อผัวและสามี ในเป็นเหมือนเทวดา จึงควร.”

เศรษฐีไดฟ้ังเน้ือความแห่งโอวาท ๑๐ ข้อน้ี อย่างน้ันแล้ว ไม่เห็นคำาโต้เถียง ได้น่ังก้มหน้าแล้ว.

ครั้งน้ัน กุฎุมพีทั้งหลาย ถามเศรษฐีน้ันว่า “ท่านเศรษฐี โทษแม้อย่างอื่นแห่งธิดาของพวกข้าพเจา้ ยังมีอยู่หรือ?”

เศรษฐี. ไม่มดีอก ท่าน.
กุฎมพี. เมื่อเป็นเช่นน้ัน  เหตุไร ทา่นจึงให้ขับไล่ นางผู้ไม่มีความผดิ ออกจากเรือน โดยไม่มีเหตุเล่า?

[มิคารเศรษฐีขอโทษนางวิสาขา]

เมื่อกุฎุมพีทั้งหลาย พดูอย่างน้ันแล้ว, 
นางวิสาขาไดพู้ดวา่ “พ่อทั้งหลาย การที่ดิฉันไปก่อนตามคำาของพ่อผัว ไม่สมควรเลยก็จริง,  
แต่ในเวลาจะมา คุณพ่อของดิฉัน ได้มอบดิฉันไว้ในมือของพวกท่าน เพื่อต้องการชำาระโทษของดิฉัน,  
ก็ความที่ดิฉันไม่มีโทษ ท่านทั้งหลายทราบแล้ว,  บัดน้ี ดิฉันควรไปได้” ดังน้ีแล้ว 
จึงสั่งคนใช้หญิงชายทั้งหลายว่า “พวกเจ้าจงให้ช่วยกันจดัแจงพาหนะ มียานเป็นต้น.”
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ทีน้ัน เศรษฐียึดกุฎุมพีเหล่าน้ันไว้ แลว้กล่าวกะนางวา่ “แม่ ฉันไม่รู้ พดูไปแล้ว, ยกโทษให้ฉันเถิด.”

วิสาขา. คุณพ่อ ดิฉันยกโทษที่ควรยกให้แก่คุณพ่อได้โดยแท้, 
แตด่ิฉันเป็นธิดาของตระกูลผู้มีความเลื่อมใสอันไม่ง่อนแง่น ในพระพุทธศาสนา,  
พวกดิฉันเว้นภิกษุสงฆ์แล้ว เป็นอยู่ไม่ได้,  
หากดิฉันได้เพื่อบำารุงภกิษุสงฆ์ตามความพอใจของดิฉัน, ดิฉันจึงจักอยู่.

เศรษฐี. แม่  เจ้าจงบำารุงพวกสมณะของเจ้า ตามความชอบใจเถิด.

[มิคารเศรษฐีฟังธรรมของพระพุทธเจ้า]

นางวิสาขา ให้คนไปทูลนิมนต์พระทศพล แล้วเชิญเสดจ็ให้เข้าไปสู่นิเวศน์ในวันรุ่งข้ึน.

ฝ่ายพวกสมณะเปลือย ได้ยินวา่ พระศาสดา เสด็จไปยังเรือนของมิคารเศรษฐี จึงไปน่ังล้อมเรือนไว้.

นางวิสาขาถวายนำ้าทกัษิโณทกแล้ว ส่งข่าวไปว่า 
“ดิฉันตกแต่งเครือ่งสักการะทั้งปวงไว้แล้ว, เชิญพ่อผวัของดิฉัน มาอังคาสพระทศพลเถิด.” 

ครั้งน้ัน พวกอาชวีกห้ามมิคารเศรษฐีผู้อยากจะมาว่า “คฤหบดี ทา่นอย่าไปสู่สำานักของพระสมณโคดมเลย.” 

เศรษฐี ส่งข่าวไปว่า “สะใภ้ของฉัน จงอังคาสเองเถิด.” 

นางอังคาสภิกษุสงฆ์ มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข 
เมื่อเสรจ็ภัตกิจแลว้ ได้ส่งข่าวไปอีกว่า “เชิญพ่อผัวของดิฉัน มาฟังธรรมกถาเถิด.” 

ทีน้ัน พวกอาชีวกน้ัน กล่าวกะเศรษฐีน้ันผู้คิดวา่ “ชื่อว่า การไม่ไปคราวน้ี ไม่สมควรอย่างยิ่ง” แล้วกำาลังไป 
เพราะความที่ตนอยากฟังธรรมอีกวา่ “ถ้ากระน้ัน ท่านเมื่อฟังธรรมของพระสมณโคดม จงน่ังฟังภายนอกมา่น” ดังน้ีแล้ว 
จึงล่วงหน้าไปก่อนเศรษฐีน้ัน แล้วกก็ั้นม่านไว้.

เศรษฐีไปน่ังภายนอกม่าน.

พระศาสดา ตรัสว่า “ท่านจงน่ังนอกม่านก็ตาม ที่ฝาเรือนคนอื่นกต็าม ฟากภูเขาหินโน้นก็ตาม ฟากจักรวาลโน้นก็ตาม, 
เราชื่อว่า เป็นพระพุทธเจา้ ย่อมอาจจะให้ท่านได้ยินเสียงของเราได้” ดังน้ีแล้ว 
ทรงเริ่มอนุปุพพีกถาเพื่อแสดงธรรม ดจุจับต้นหว้าใหญ่สั่น และดจุยังฝนคืออมตธรรมให้ตกอยู่.

ก็เมื่อพระสัมมาสัมพทุธเจ้า ทรงแสดงธรรมอยู่  ชนผู้ยืนอยู่ข้างหน้าก็ตาม ข้างหลังก็ตาม 
อยู่เลยร้อยจักรวาล พันจักรวาลก็ตาม อยู่ในภพอกนิฏฐ์ก็ตาม ย่อมกล่าวกันว่า 
“พระศาสดา ย่อมทรงแลดูเราคนเดียว, ทรงแสดงธรรมโปรดเราคนเดียว.”

แท้จริง พระศาสดาเป็นดุจทรงแลดูชนน้ันๆ และเป็นดจุตรัสกับคนน้ันๆ.

นัยว่า พระพุทธเจ้าทั้งหลาย อุปมาดังพระจันทร์, ย่อมปรากฏเหมือนทรงยืนอยู่ตรงหน้าแห่งสัตว์ทั้งหลาย 
ผู้ยืนอยู่ในที่ใดที่หน่ึง   เหมือนพระจันทร์ลอยอยู่แล้วในกลางหาว ย่อมปรากฏแก่ปวงสัตว์ว่า 
“พระจันทร์อยู่บนศีรษะของเรา, พระจันทร์อยู่บนศีรษะของเรา” ฉะน้ัน.
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ได้ยินวา่ น้ีเป็นผลแห่งทานที่พระพุทธเจ้าทั้งหลาย ทรงตัดพระเศียรที่ประดับแล้ว ทรงควักพระเนตรที่หยอดดีแล้ว 
ทรงชำาแหละเน้ือหทัยแล้ว ทรงบริจาคโอรสเช่นกับพระชาลี  ธิดาเช่นกับนางกัณหาชินา ปชาบดเีช่นกับพระนางมัทรี 
ให้แล้ว เพื่อเป็นทาสของผู้อื่น.

[นางวิสาขาได้นามว่ามิคารมารดา]

ฝ่ายมิคารเศรษฐี เมื่อพระตถาคตทรงเปลี่ยนแปลงยักย้ายธรรมเทศนาอยู่ น่ังอยู่ภายนอกม่านน่ันเอง 
ตั้งอยู่แล้วในโสดาปัตติผลอันประดับด้วยพันนัย ประกอบด้วยอจลศรัทธา เป็นผู้หมดสงสัยในรตันะ ๓ 
ยกชายม่านข้ึนแล้ว มาเอาปากอมถันหญิงสะใภ้ ตั้งนางไว้ในตำาแหน่งมารดาดว้ยคำาว่า 
“เจ้าจงเป็นมารดาของฉัน ต้ังแต่วันน้ีไป.”

จำาเดิมแตว่ันน้ัน นางวิสาขาได้ชื่อว่ามิคารมารดาแล้ว.

ภายหลังได้บุตรชาย จึงไดต้ั้งชื่อบุตรน้ันวา่ “มิคาระ.”

มหาเศรษฐี ปล่อยถันของหญิงสะใภ้แล้ว ไปหมอบลงแทบพระบาทของพระผู้มีพระภาค นวดฟั้นพระบาทด้วยมือ 
และจุ๊บด้วยปาก และประกาศชื่อ ๓ คร้ังว่า “ข้าพระองค์ชื่อมิคาระ พระเจา้ข้า” ดังน้ีเป็นต้นแล้ว กราบทูลว่า 
“พระเจ้าข้า ข้าพระองค์ไมท่ราบตลอดกาลเพียงเท่าน้ีว่า ‘ทานที่บุคคลให้แล้วในศาสนาน้ี มีผลมาก’,  
ข้าพระองค์ทราบผลแห่งทานในบัดน้ี ก็เพราะอาศัยหญิงสะใภ้ของข้าพระองค์,  
ข้าพระองค์ เป็นผู้พ้นแล้วจากอบายทกุข์ทั้งปวง, 
หญิงสะใภ้ของข้าพระองค์ เมื่อมาสู่เรือนน้ี ก็มาแล้ว เพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ข้าพระองค์” ดังน้ีแล้ว 
ได้กลา่วคาถาน้ีว่า

“ข้าพระองค์น้ัน ย่อมรู้ทั่วถึงทาน ที่บุคคลให้แล้ว 
ในเขตที่บุคคลให้แล้วมีผลมาก ในวันน้ี,  
หญิงสะใภ้คนดีของข้าพระองค์ มาสู่เรือน เพื่อประโยชน์แก่ข้าพระองค์หนอ.”

นางวิสาขา ทูลนิมนตพ์ระศาสดา แม้เพื่อเสวยในวันรุ่งข้ึน.

แม้ในวันรุ่งข้ึน แม่ผัวได้บรรลุโสดาปัตติผลแล้ว.

จำาเดิมแตก่าลน้ัน  เรือนหลังน้ัน ได้เปิดประตูแล้วเพือ่พระศาสนา.

[มิคารเศรษฐีทำาเครื่องประดับให้นางวิสาขา]

ลำาดับน้ัน เศรษฐีคดิวา่ “สะใภ้ของเรา มีอุปการะมาก, 
เราจกัทำาบรรณาการให้แก่นาง, เพราะเครื่องประดับของสะใภ้น้ันหนัก, ไม่อาจเพื่อประดับตลอดกาลเป็นนิตย์ได้, 
เราจกัให้ช่างทำาเครื่องประดับอย่างเบาๆ แก่นาง ควรแก่การประดับในทุกอริิยาบถ ทั้งในกลางวันและกลางคืน” ดังน้ีแล้ว 
จึงให้ช่างทำาเครื่องประดับชื่อฆนมัฏฐกะ อันมีราคาแสนหน่ึง, 
เมื่อเครื่องประดับน้ันเสร็จแล้ว, นิมนต์พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้ฉัน โดยความเคารพแล้ว 
ให้นางวิสาขาอาบนำ้าดว้ยหม้อนำ้าหอม ๑๖ หม้อ ให้ยืนถวายบังคมพระศาสดา ในที่เฉพาะพระพักตร์ของพระศาสดาแล้ว.



ธอ. แปลโดยอรรถ ภ.๒ หนา้ ๖๔ • ๘. เร่ืองนางวิสาขา • [มิคารเศรษฐีทำาเคร่ืองประดับให้นางวิสาขา]

พระศาสดาทรงทำาอนุโมทนาแล้ว เสด็จไปสู่วิหารตามเดิม.

[นางวิสาขามกีำาลังเท่าช้าง ๕ เชือก]

จำาเดิมแตก่าลน้ัน แม้นางวิสาขา ทำาบุญมีทานเป็นต้นอยู่ ได้พร ๘ ประการ จากสำานักพระศาสดา 
ปรากฏประหน่ึงจันทเลขา (วงจันทร์) ในกลางหาว ถึงความเจริญดว้ยบุตรและธิดาแล้ว.

ได้ทราบมาว่า นางมีบุตร ๑๐ คน มีธิดา ๑๐ คน, 
บรรดาบุตร (ชายหญิง) เหล่าน้ัน คนหน่ึงๆ ได้มีบุตรคนละ ๑๐ คน มีธดิาคนละ ๑๐ คน, 
บรรดาหลานเหล่าน้ัน คนหน่ึงๆ ได้มีบุตรคนละ ๑๐ คน มีธดิาคนละ ๑๐ คน, 
จำานวนคน ได้มตีั้ง ๘,๔๒๐ คน เป็นไปดว้ยสามารถแห่งความสืบเน่ืองแห่งบุตรหลานและเหลน ของนางวิสาขาน้ัน 
อย่างน้ี ด้วยประการฉะน้ี.

นางวิสาขาเอง ก็ได้มีอายุ ๑๒๐ ปี.

ชื่อวา่ผมหงอกบนศีรษะแม้เส้นหน่ึง ก็ไม่มี.

นางได้เป็นประหน่ึงเด็กหญิงรุ่นอายรุาว ๑๖ ปี เป็นนิตย์.

ชนทั้งหลาย เห็นนางมีบุตรและหลานเป็นบรวิาร เดินไปวิหาร ย่อมถามกันวา่ “ในหญิงเหล่าน้ี คนไหน นางวิสาขา?.

ชนผู้เห็นนางเดินไปอยู่ ย่อมคิดว่า ‘บัดน้ีขอจงเดินไปหน่อยเถิด, แม้เจ้าของเราเดินไปอยู่เทียว ย่อมงาม.”

ชนที่เห็นนางยืน น่ัง นอน ก็ย่อมคดิว่า “บัดน้ี จงนอนหน่อยเถิด, แม่เจ้าของเรานอนแล้วแล ย่อมงาม.”

นางได้เป็นผู้อันใครๆ พูดไม่ได้วา่ “ในอริิยาบถทั้ง ๔ นางยอ่มไม่งามในอริิยาบถชื่อโน้น” ด้วยประการฉะน้ี.

ก็นางวิสาขาน้ัน ย่อมทรงกำาลังเทา่ช้าง ๕ เชือก.

พระราชาทรงสดับวา่ “ได้ทราบวา่ นางวิสาขา ทรงกำาลังเท่าช้าง ๕ เชือก” 
ในเวลานางไปวิหารฟังธรรมแล้วกลับมา มีพระประสงค์จะทดลองกำาลัง จึงรับสั่งให้ปล่อยช้างไป.

ช้างน้ันชูงวง ไดว้ิ่งรีเ่ข้าใส่นางวิสาขาแล้ว.

หญิงบรวิารของนาง ๕๐๐ บางพวกวิ่งหนีไป, บางพวกไม่ละนาง, เมื่อนางวิสาขาถามวา่ “อะไรกันน่ี?” 
จึงบอกวา่ “แม่เจ้า ได้ทราบว่า พระราชาทรงประสงค์จะทดลองกำาลังแม่เจ้า จึงรับสั่งให้ปล่อยช้าง.”

นางวิสาขา คดิว่า “ประโยชน์อะไร ด้วยการเห็นช้างน้ีแล้ววิ่งหนีไป,  เราจกัจับช้างน้ันอย่างไรหนอแล?” 
จึงคิดว่า “ถ้าเราจับช้างน้ันอย่างมั่นคง, ช้างน้ันจะพึงฉิบหาย” ดังน้ีแล้ว จึงเอาน้ิว ๒ น้ิว จับงวงแล้วผลกัไป.

ช้างไม่อาจทรงตวัอยู่ได้, ได้ซวนล้มลงทีพ่ระลานหลวงแล้ว.

มหาชนได้ให้สาธุการ.

นางพร้อมกับบริวาร ได้กลับเรือนโดยสวัสดีแล้ว.
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[นางวิสาขาลืมเครื่องประดับไว้ท่ีวิหาร]

ก็โดยสมัยน้ันแล นางวิสาขามิคารมารดา มีบุตรมาก มีหลานมาก มีบุตรหาโรคมิได้ มีหลานหาโรคมิได้ 
อันมหาชนรู้กันถ้วนหน้าวา่เป็นมงคลอย่างยิ่ง๑ ในกรุงสาวัตถี.

บรรดาบุตรหลายตั้งพัน มีจำานวนเทา่น้ัน แม้คนหน่ึง ที่ชือ่ว่า ถึงความตายในระหว่าง มิได้มีแล้ว.

ในงานมหรสพที่เป็นมงคล ชาวกรุงสาวัตถี ย่อมอันเชิญนางวิสาขาให้บริโภคก่อน.

ต่อมา ในวันมหรสพวันหน่ึง เมื่อมหาชนแต่งตวัไปวิหารเพื่อฟังธรรม, 
แม้นางวิสาขาบริโภคในที่ที่เขาเชิญแล้ว ก็แต่งเครื่องมหาลดาปสาธน์ ไปวิหารกับด้วยมหาชน 
ได้เปลื้องเครื่องอาภรณใ์ห้แก่หญิงคนใช้,  ผู้ทีพ่ระธรรมสังคาหกาจารย์กล่าวหมายเอาคำาน้ีว่า๒ 
“ก็โดยสมัยน้ันแล ในกรุงสาวัตถี มีการมหรสพ, มนุษย์ทั้งหลายแต่งตวัแล้วไปวัด.  
แม้นางวิสาขามิคารมารดา ก็แต่งตวัไปวิหาร.  
ครั้งน้ันแล นางวิสาขามิคารมารดา เปลื้องเครื่องประดับผูกให้เป็นห่อที่ผา้ห่ม
แล้วได้ (ส่ง) ให้หญิงคนใช้วา่ “น่ีแน่ะแม่ เจา้จงรับห่อน่ีไว้.’”

ได้ยินวา่ นางวิสาขาน้ัน เมื่อกำาลังเดินไปวิหาร คดิวา่ 
“การที่เราสวมเครื่องประดับมีค่ามากเห็นปานน้ีไว้บนศีรษะ แล้วประดับเครื่องอลังการจนถึงหลังเท้า เข้าไปสู่วิหาร ไม่ควร” 
จึงเปล้ืองเคร่ืองประดับน้ันออกห่อไว้ แล้วได้ส่งให้ในมือหญิงคนใช้ ผู้ทรงกำาลังเท่าช้าง ๕ เชือก ผู้เกิดด้วยบุญของตนเหมือนกัน.

หญิงคนใช้น้ันคนเดียว ย่อมอาจเพื่อรับเครื่องประดับมหาลดาปสาธน์น้ันได้,  
เพราะเหตุน้ัน นางวิสาขา จึงกลา่วกะหญิงคนใช้น้ันว่า 
“แม่ จงรับเครื่องประดับน้ีไว้, ฉันจักสวมมันในเวลากลับจากสำานักของพระศาสดา.” 

ก็นางวิสาขา ครั้นให้เครื่องประดับมหาลดาปสาธน์น้ันแล้ว จึงสวมเครื่องประดับชื่อฆนมัฏฐกะ 
ได้เข้าไปเฝ้าพระศาสดา สดับธรรมแล้ว.

ในที่สุดการสดับธรรม นางถวายบังคมพระผู้มพีระภาค ลุกจากอาสนะหลีกไปแล้ว.

ฝ่ายหญิงคนใช้น้ันของนาง ลืมเครื่องประดับน้ันแล้ว.

ก็เมื่อบริษัทฟังธรรมหลีกไปแล้ว, ถ้าใครลืมของอะไรไว้ พระอานนทเถระ ย่อมเก็บงำาของน้ัน.

เพราะเหตดุังน้ี ในวันน้ัน ทา่นเห็นเครื่องมหาลดาปสาธน์แล้ว จึงทูลแด่พระศาสดาว่า 
“นางวิสาขา ลืมเครื่องประดับไว้ ไปแล้ว พระเจ้าข้า.”

พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า “จงเก็บไว้ในที่สุดข้างหน่ึงเถิด อานนท์.”

พระเถระยกเครื่องประดับน้ัน เก็บคล้องไวท้ี่ข้างบันได.

๑ อภิมงฺคลสมฺมตา
๒ มหา. วิภงฺค. ๒/๔๘๙.
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[นางวิสาขาตรวจบริเวณวดั]

ฝ่ายนางวิสาขา เที่ยวเดินไปภายในวิหาร กับนางสุปปิยา ด้วยตั้งใจว่า 
“จักรู้สิ่งที่ควรทำาแก่ภกิษุอาคันตกุะภิกษุเตรียมตัวจะไปและภิกษุไข้เป็นต้น.”

ก็โดยปกติแล ภิกษุหนุ่มและสามเณรผูต้้องการด้วยเนยใสนำ้าผึ้งและนำ้ามันเป็นต้น 
เห็นอุบาสิกาเหล่าน้ัน ในภายในวิหารแล้ว ย่อมถือภาชนะมีถาดเป็นต้น เดินเข้าไปหา.

ถึงในวันน้ัน ก็ทำาแลว้อย่างน้ันเหมือนกัน.

ครั้งน้ัน นางสุปปิยา เห็นภิกษุไข้รูปหน่ึง จึงถามวา่ “พระผู้เป็นเจ้าต้องการอะไร?” 
เมื่อภิกษุไข้รูปน้ัน ตอบวา่ “ต้องการรสแห่งเน้ือ๑” จึงตอบวา่ “ได้ พระผู้เป็นเจ้า, ดิฉันจักส่งไป” 
ในวันที่ ๒ เมื่อไม่ได้เน้ือที่เป็นกัปปิยะ จึงทำากจิที่ควรทำา ดว้ยเน้ือขาอ่อนของตน 
ดว้ยความเลื่อมใสในพระศาสดา กก็ลับเป็นผู้มีสรรีะตั้งอยูต่ามปกติน่ันแล.

ฝ่ายนางวิสาขาตรวจดูภิกษุหนุ่มและสามเณรผู้เป็นไข้แล้ว ก็ออกโดยประตูอื่น ยืนอยู่ที่อุปจารวิหารแล้วพูดว่า 
“แม่ จงเอาเครื่องประดับมา, ฉันจักแต่ง.”

ในขณะน้ัน หญิงคนใช้น้ัน รู้วา่ตนลืมแล้วออกมา จึงตอบว่า “ดิฉันลืม แม่เจ้า.”

นางวิสาขา กลา่วว่า “ถ้ากระน้ัน จงไปเอามา, แต่ถ้าพระผู้เป็นเจ้าอานนทเถระของเรา ยกเก็บเอาไว้ในที่อื่น, เจ้าอยา่เอามา, 
ฉันบริจาคเครื่องประดับน้ัน ถวายพระผู้เป็นเจา้น่ันแล.”

นัยว่า นางวิสาขาน้ันย่อมรู้วา่ “พระเถระย่อมเก็บสิ่งของที่พวกมนุษย์ลืมไว้,” เพราะฉะน้ัน จึงพูดอยา่งน้ัน.

[นางวิสาขาซื้อท่ีสร้างวิหารถวายสงฆ์]

ฝ่ายพระเถระ พอเห็นนางคนใช้น้ัน ก็ถามว่า “เจา้มาเพื่อประสงค์อะไร?” 
เมื่อหญิงคนใช้น้ันตอบวา่ “ดิฉันลืมเครื่องประดับของแม่เจ้าของดิฉัน จึงได้มา,” จึงกลา่ววา่ 
“ฉันเก็บมันไว้ที่ข้างบันไดน้ัน, เจ้าจงเอาไป.”

หญิงคนใช้น้ันตอบว่า “พระผู้เป็นเจ้า ห่อภัณฑะ ทีท่่านเอามือถูกแล้ว แม่เจ้าของดิฉัน สั่งมิให้นำาเอาไป” ดังน้ีแล้ว 
ก็มีมือเปล่ากลับไป ถูกนางวิสาขาถามวา่ “อะไร แม่?” จึงบอกเน้ือความน้ัน.

นางวิสาขา กลา่วว่า “แม่ ฉันจักไม่ประดับเครื่องที่พระผู้เป็นเจ้าของฉันถูกต้องแล้ว, ฉันบริจาคแล้ว, 
แต่พระผู้เป็นเจ้ารกัษาไว้ เป็นการลำาบาก,  ฉันจำาหน่ายเครื่องประดับน้ันแล้ว จักน้อมนำาสิ่งที่เป็นกัปปิยะไป, 
เจ้าจงไป เอาเครื่องประดับน้ันมา.”

หญิงคนใช้น้ันไปนำาเอามาแล้ว.

นางวิสาขา ไม่แต่งเครื่องประดับน้ัน สั่งให้เรียกพวกช่างทองมาแล้วให้ตรีาคา.

๑ อรรถกถาแก้ว่า ปฏิจฺฉาทนีเยนาติ มำสรเสน (นำ้าเนื้อต้ม).
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เมื่อพวกช่างทองเหล่าน้ันตอบว่า “มีราคาถึง ๙ โกฏิ,  แต่สำาหรับค่ากำาเหน็จต้องถึงแสน,” 
จึงวางเครื่องประดับไว้บนยานแล้วกลา่วว่า “ถ้ากระน้ัน พวกทา่นจงขายเครื่องประดับน้ัน.”

ไม่มีใครจักอาจให้ทรพัย์จำานวนเท่าน้ันรับไว้ได้, เพราะหญิงผู้สมควรประดับเครื่องประดับน้ัน หาได้ยาก.

แท้จริง หญิง ๓ คนเท่าน้ัน ในปฐพีมณฑล ได้เครื่องประดับมหาลดาปสาธน์ คือ 
นางวิสาขามหาอุบาสิกา ๑,  นางมัลลกิา ภรรยาของพันธุลมัลลเสนาบดี ๑,  ลูกสาวของเศรษฐกีรุงพาราณสี ๑,   

เพราะฉะน้ัน นางวิสาขา จึงให้ค่าเครื่องประดับน้ันเสียเองทีเดียว แล้วให้ขนทรัพย์ ๙ โกฏิ ๑ แสนข้ึนใส่เกวียน 
นำาไปสู่วิหาร ถวายบังคมพระศาสดาแล้ว กราบทูลว่า 
“พระเจ้าข้า พระอานนทเถระ ผู้เป็นเจ้าของหม่อมฉัน เอามือถูกต้องเครื่องประดับของหม่อมฉันแล้ว, 
จำาเดิมแตก่าลที่ทา่นถูกต้องแล้ว หม่อมฉันไม่อาจประดับได้,  แต่หม่อมฉันให้ขายเครื่องประดับน้ัน ดว้ยคิดว่า 
“จักจำาหน่าย น้อมนำาเอาสิ่งอันเป็นกัปปิยะมา’ ไม่เห็นผู้อื่นจะสามารถรับไว้ได้ จึงให้รับค่าเครื่องประดับน้ันเสียเอง มาแล้ว,  
หม่อมฉันจะน้อมเข้าในปัจจัยไหน ในปัจจัย ๔ พระเจา้ข้า?” 

พระศาสดา ตรัสว่า “เธอควรจะทำาที่อยู่เพื่อสงฆ์ ใกล้ประตดู้านปราจีนทิศเถิด วิสาขา.”

นางวิสาขา ทูลรับว่า “สมควร พระเจ้าข้า” มใีจเบิกบาน จึงเอาทรพัย์ ๙ โกฏิ ซ้ือเฉพาะทีด่ิน.

นางเริ่มสรา้งวิหารดว้ยทรพัย์ ๙ โกฏิ นอกน้ี.

[การสร้างวิหารของนางวสิาขา ๙ เดือนจึงเสร็จ]

ต่อมาวันหน่ึง พระศาสดา ทรงตรวจดูสตัว์โลกในเวลาใกลรุ้่ง ได้ทรงเห็นอุปนิสัยสมบัติของเศรษฐีบุตรนามว่า ภทัทิยะ 
ผู้จุตจิากเทวโลก แล้วเกิดในตระกูลเศรษฐีในภัททิยนคร  ทรงทำาภัตกิจในเรือนของอนาถบิณฑิกเศรษฐีแล้ว 
ก็เสด็จบ่ายพระพกัตร์ไปยังประตดู้านทิศอดุร.

แม้ตามปกติ พระศาสดา ทรงรับภิกษาในเรือนของนางวิสาขาแล้ว ก็เสด็จออกทางประตูด้านทกัษิณ ประทับอยู่ในพระเชตวัน,
ทรงรับภิกษาในเรือนของอนาถบิณฑิกเศรษฐีแล้ว ก็เสด็จออกทางประตูดา้นปราจีน ประทับอยู่ในบุพพาราม.

ชนทั้งหลายเห็นพระผู้มีพระภาค เสด็จดำาเนินมุ่งตรงประตดู้านทิศอดุรแล้ว ย่อมรู้ได้ว่า “จักเสด็จหลีกไปสู่ที่จาริก.” 

ในวันน้ัน แม้นางวิสาขา พอทราบว่า “พระศาสดา เสด็จดำาเนินบ่ายพระพักตร์ไปทางประตดู้านทิศอดุร” 
จึงรีบไป ถวายบังคมแล้ว กราบทูลว่า “ทรงประสงค์จะเสด็จดำาเนินไปสู่ที่จาริกหรอื พระเจ้าข้า?”

พระศาสดา. อยา่งน้ัน วิสาขา.
วิสาขา. พระเจา้ข้า หม่อมฉันบริจาคทรัพย์จำานวนเท่าน้ี ให้สร้างวิหารถวายแดพ่ระองค์,  

โปรดเสด็จกลับเถิด พระเจา้ข้า.
พระศาสดา. น้ี เป็นการไปยังไม่กลับ๑ วิสาขา.

๑ อนิวตฺตคมนำ
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นางวิสาขาน้ัน คิดว่า “พระผู้มพีระภาค จะทรงเห็นใครๆ ผู้สมบูรณด์้วยเหตุ เป็นแน่.” จึงกราบทูลว่า 
“ถ้ากระน้ัน ขอพระองค์โปรดรับสั่งให้ภิกษุรูปหน่ึง ผู้เข้าใจการงานที่หม่อมฉันทำาแล้วหรือยังไม่ได้ทำา กลับ 
แล้วเสด็จเถิด พระเจ้าข้า.”

พระศาสดา. เธอพอใจ ภิกษุรูปใด, จงรับบาตรของภิกษุรูปน้ันเถิด วิสาขา.

แม้นางจะพึงใจพระอานนทเถระก็จริง,  แต่คิดว่า “พระมหาโมคคัลลานเถระ เป็นผู้มีฤทธิ์, 
การงานของเราจกัพลันสำาเรจ็ ก็เพราะอาศัยพระเถระน่ัน” ดังน้ีแล้ว จึงรับบาตรของพระเถระไว้.

พระเถระแลดพูระศาสดา. 

พระศาสดา ตรัสว่า “โมคคัลลานะ เธอจงพาภกิษุบริวารของเธอ ๕๐๐ รูป กลับเถิด.” 

ท่านได้ทำาตามพระดำารัสน้ันแล้ว.

ดว้ยอานุภาพของท่าน พวกมนุษย์ผู้ไปเพื่อต้องการไม้และเพื่อตอ้งการหิน ระยะทางแม้ตั้ง ๕๐-๖๐ โยชน์ 
ก็ขนเอาไม้และหินมากมายมาทันในวันน้ันน่ันเอง,  แม้ยกไม้และหินใส่เกวียนก็ไม่ลำาบากเลย,  
เพลาเกวียนก็ไม่หัก, ต่อกาลไม่นานนัก พวกเขาก็สร้างปราสาท ๒ ชั้นเสร็จ.

ปราสาทน้ันได้เป็นปราสาทประดับด้วยห้องพันห้อง คือ ชั้นลา่ง ๕๐๐ ห้อง, ชั้นบน ๕๐๐ ห้อง.

พระศาสดา เสดจ็ดำาเนินจาริกไปโดย ๙ เดือนแล้ว ได้เสด็จ (กลับ) ไปสู่กรุงสาวตัถีอีก.

แม้การงานในปราสาทของนางวิสาขา ก็สำาเร็จโดย ๙ เดือนเหมือนกัน.

นางให้สรา้งยอดปราสาท อันจุนำ้าได้ ๖๐ หม้อ ดว้ยทองคำาสีสกุที่บุเป็นแท่งน่ันแล.

นางได้ยินว่า “พระศาสดา เสด็จไปยังเชตวันมหาวิหาร” จึงทำาการต้อนรับนำาพระศาสดาไปวิหารของตนแล้ว รับปฏิญญาวา่ 
“พระเจ้าข้า ขอพระองค์โปรดพาภกิษุสงฆ์ประทับอยู่ในวิหารน้ีแหละ ตลอด ๔ เดือนน้ี, หม่อมฉันจักทำาการฉลองปราสาท.” 

พระศาสดาทรงรับแล้ว.

[นางวิสาขาทำาบุญฉลองวิหาร]

จำาเดิมแตก่าลน้ัน นางวิสาขาน้ัน ย่อมถวายทานแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน ในวิหารน่ันแล.

ครั้งน้ัน หญิงสหายคนหน่ึงของนาง ถือผ้าผืนหน่ึงราคา ๑,๐๐๐ มาแล้ว กลา่วว่า 
“สหาย ฉันอยากจะลาดผา้ผืนน้ี โดยสังเขปวา่เครื่องลาดพื้นในปราสาทของท่าน, ขอท่านช่วยบอกที่ลาดแก่ฉัน.”

นางวิสาขากล่าววา่ “สหาย ถ้าฉันจะบอกแก่ท่านว่า ‘โอกาสไม่มี,’  ทา่นก็จักสำาคัญวา่ ‘ไม่ปรารถนาจะให้โอกาสแก่เรา, 
ท่านจงตรวจดพูื้นแห่งปราสาท ๒ ชั้น และห้องพันห้องแล้ว รู้ที่ลาดเอาเองเถิด”. 

หญิงสหายน้ัน ถือผ้าราคา ๑,๐๐๐ เที่ยว (เดินตรวจ) ในที่น้ันๆ ไม่เห็นผ้าที่มรีาคาน้อยกวา่ผ้าของตนน้ันแล้ว 
ก็ถึงความเสียใจว่า “เราไม่ได้ส่วนบุญในปราสาทน้ี” ได้ยืนร้องไห้อยู่แล้วในที่แห่งหน่ึง.

ครั้งน้ัน พระอานนทเถระ เห็นหญิงน้ัน จึงถามว่า “ร้องไห้เพราะเหตุไร?” 



ธอ. แปลโดยอรรถ ภ.๒ หนา้ ๖๙ • ๘. เร่ืองนางวิสาขา • [นางวิสาขาทำาบุญฉลองวิหาร]

นางบอกเน้ือความน้ันแล้ว.

พระเถระกลา่วว่า “อยา่คิดเลย, เราจักบอกที่ลาดให้แก่ท่าน,” กล่าววา่ “ท่านจงลาดไว้ที่บันได ทำาเป็นผ้าเช็ดเท้า, 
ภิกษุทั้งหลาย ล้างเท้าแล้ว เช็ดเทา้ที่ผ้าน้ันก่อน จึงจักเข้าไปภายใน, เมื่อเป็นเช่นน้ัน ผลเป็นอันมากก็จกัมีแก่ท่าน.”

ได้ยินวา่ ที่น่ันเป็นสถานอันนางวิสาขามิได้กำาหนดไว้.

นางวิสาขาได้ถวายทานแก่ภิกษุสงฆ์ มพีระพุทธเจา้เป็นประธาน ในภายในวิหาร ตลอด ๔ เดือน.

ในวันสุดท้าย ได้ถวายผา้สาฎกเพื่อทำาจวีรแก่ภิกษุสงฆ์.

ผ้าสาฎกเพื่อทำาจีวร ที่ภิกษุใหม่ในสงฆ์ได้แล้ว ได้มรีาคาพันหน่ึง.

นางได้ถวายเภสัชเต็มบาตรแก่ภิกษุทกุรูป.

ในเพราะการบริจาคทาน ทรพัย์ได้ (หมดไป) ถึง ๙ โกฏิ.

นางวิสาขาบริจาคทรพัย์ในพระพุทธศาสนา ทั้งหมด ๒๗ โกฏิ คือ 
ในการซ้ือพื้นที่แห่งวิหาร ๙ โกฏิ, ในการสร้างวิหาร ๙ โกฏิ, ในการฉลองวิหาร ๙ โกฏิ  ด้วยประการฉะน้ี.

ชื่อวา่การบริจาคเห็นปานน้ี ย่อมไม่มีแก่หญิงอื่น ผู้ดำารงอยู่ในภาวะแห่งสตรี อยู่ในเรือนของคนผู้มิจฉาทิฏฐิ.

[นางวิสาขาเปล่งอุทาน ในวันฉลองวิหารเสร็จ]

ในวันแห่งการฉลองวิหารเสรจ็ เวลาบ่าย นางวิสาขาน้ัน อันบุตรหลานแวดล้อมแล้ว คิดวา่ 
“ความปรารถนาใดๆ อันเราตั้งไว้แล้วในกาลก่อน, ความปรารถนาน้ันๆ ทั้งหมดเทียว ถึงที่สุดแล้ว.” 
เดินเวียนรอบปราสาท เปล่งอุทานน้ีด้วยเสียงอันไพเราะด้วย ๕ คาถาว่า

“ความดำาริของเราว่า ‘เม่ือไร เราจักถวายปราสาทใหม่ ฉาบด้วยปูนขาวและดิน 
เป็นวิหารทาน’ ดังน้ี บริบูรณ์แล้ว.

ความดำาริของเราว่า ‘เมื่อไร เราจกัถวายเตียงตั่งฟูกและหมอน 
เป็นเสนาสนภัณฑ์’ ดังน้ี บริบูรณ์แล้ว.

ความดำาริของเราว่า ‘เมื่อไร เราจกัถวายสลากภัต ผสมด้วยเน้ืออันสะอาด 
เป็นโภชนทาน’ ดังน้ี บริบูรณ์แล้ว.

ความดำาริของเราว่า ‘เม่ือไร เราจักถวายผ้ากาสิกพัสตร์ ผ้าเปลือกไม้ และผ้าฝ้าย
เป็นจีวรทาน’ ดังน้ี บริบูรณ์แล้ว.

ความดำาริของเราว่า ‘เม่ือไร เราจักถวายเนยใส เนยข้น นำ้าผ้ึง นำ้ามัน และนำ้าอ้อย
เป็นเภสัชทาน’ ดังน้ี บริบูรณ์แล้ว.”

ภิกษุทั้งหลาย ได้ยินเสียงของนางแล้ว กราบทูลแด่พระศาสดาวา่ 
“พระเจ้าข้า ช่ือว่าการขับร้องของนางวิสาขา พวกข้าพระองค์ไม่เคยเห็น ในกาลนาน ประมาณเท่าน้ี,  
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วันน้ี นางอันบุตรและหลานแวดล้อมแล้ว ขับเพลงเดินเวียนรอบปราสาท,  
ดีของนางกำาเริบหรือหนอแล, หรือนางเสียจริตเสียแล้ว?” 

พระศาสดาตรัสวา่ “ภิกษุทั้งหลาย ธดิาของเราหาขับเพลงไม่, แต่อัชฌาสัยสว่นตวัของเธอเต็มเป่ียมแล้ว, 
เธอดใีจวา่ ‘ความปรารถนาที่เราตั้งไว้ ถึงที่สุดแล้ว’, จึงเดินเปล่งอุทาน,” 
เมื่อภิกษุทั้งหลาย กราบทูลวา่ “ก็นางตั้งความปรารถนาไว้เมื่อไร พระเจ้าข้า,” จึงตรัสว่า “จักฟังหรือ ภิกษุทั้งหลาย.” 
เมื่อภิกษุเหล่าน้ัน กราบทูลวา่ “จกัฟัง พระเจา้ข้า,” จึงทรงนำาอดีตนิทานมา (ตรัสดังตอ่ไปน้ี)

[บุรพประวตัิของนางวิสาขา]

ภิกษุทั้งหลาย ในที่สุดแสนกัปแต่น้ีไป พระพุทธเจา้พระนามวา่ ปทุมุตตระ ทรงอุบัติข้ึนแล้วในโลก.

พระองค์ได้มพีระชนมายุแสนปี,  มีภิกษุขีณาสพแสนหน่ึงเป็นบรวิาร, นครชื่อหงสวดี, 
พระชนกเป็นพระราชา นามวา่ สุนันทะ,  พระชนนีเป็นพระเทวี นามวา่ สุชาดา.

อุบาสิกาผู้เป็นยอดอุปัฏฐายิกาของพระศาสดาพระองค์น้ัน ทูลขอพร ๘ ประการแล้ว ตั้งอยูใ่นฐานะดังมารดา 
บำารุงพระศาสดาด้วยปัจจัย ๔  ย่อมไปสู่ที่บำารุงทั้งเย็นและเชา้.

หญิงสหายคนหน่ึงของอุบาสิกาน้ัน ย่อมไปวิหารกับอุบาสิกาน้ันเป็นนิตย์.

หญิงน้ัน เห็นอุบาสิกาน้ัน พูดกับพระศาสดาด้วยความคุ้นเคย และเห็นความเป็นผู้สนิทสนมกับพระศาสดา คดิวา่ 
“เธอทำากรรมอะไรหนอแล จึงเป็นผู้สนิทสนมกับพระพุทธเจา้ทั้งหลายอยา่งน้ี?” ดังน้ีแล้ว จึงทูลถามพระศาสดาว่า 
“พระเจ้าข้า หญิงน้ี เป็นอะไรแก่พระองค์?”

พระศาสดา. เป็นยอดแห่งหญิงผู้อุปัฏฐายิกา.
หญิง. พระเจา้ข้า นางทำากรรมอะไร จึงเป็นยอดแห่งหญิงผู้อุปัฏฐายิกา?
พระศาสดา. เธอตั้งความปรารถนาไว้ตลอดแสนกัป.
หญิง. บัดน้ี หม่อมฉันปรารถนาแล้วอาจจะได้ไหม พระเจ้าข้า?
พระศาสดา. จ้ะ อาจ.

หญิงน้ันกราบทูลวา่ 
“พระเจ้าข้า ถ้ากระน้ัน ขอพระองค์กับภิกษุ ๑๐๐,๐๐๐ รูป โปรดรับภิกษาของหม่อมฉันตลอด ๗ วันเถิด.”

พระศาสดาทรงรับแล้ว.

หญิงน้ัน ถวายทานครบ ๗ วัน  ในวันที่สุด ได้ถวายผา้สาฎกเพื่อทำาจวีรแล้ว ถวายบังคมพระศาสดา 
หมอบลงแทบบาทมูล ตั้งความปรารถนาวา่ 
“พระเจ้าข้า ด้วยผลแห่งทานน้ี หม่อมฉันปรารถนาความเป็นใหญ่ในเทวโลกเป็นต้นอย่างใดอย่างหน่ึงก็หาไม่,  
หม่อมฉันพึงได้พร ๘ ประการ ในสำานักแห่งพระพุทธเจา้ผู้เช่นพระองค์แล้ว
ตั้งอยู่ในฐานะดังมารดา เป็นยอดของอุบาสิกาผู้สามารถเพื่อบำารุงดว้ยปัจจัย ๔.” 
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พระศาสดาทรงคำานึง “ความปรารถนาของหญิงน้ี จักสำาเร็จหรือหนอ?” ทรงคำานึงถึงอนาคตกาล ตรวจดูตลอดแสนกัปแล้ว 
จึงตรัสวา่ “ในที่สดุแห่งแสนกัป พระพุทธเจ้าพระนามว่า โคดม จักทรงอุบัติข้ึน,  
ในกาลน้ัน เธอจักเป็นอุบาสิกา ชื่อว่าวิสาขา ได้พร ๘ ประการในสำานักของพระองค์แล้ว ต้ังอยู่ในฐานะดังมารดา 
จักเป็นยอดแห่งหญิงผู้เป็นอุปัฏฐายกิา ผู้บำารุงดว้ยปัจจัย ๔.” 

สมบัติน้ัน ได้เป็นประหน่ึงว่าอันนางจะพึงไดใ้นวันพรุ่งน้ีทีเดียว.

นางทำาบุญจนตลอดอายุแล้ว จตุิจากอัตตภาพน้ัน เกิดในเทวโลก ท่องเที่ยวอยู่ในเทวโลกและมนุษยโลก 
ในกาลแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจา้พระนามวา่กัสสปะ เป็นพระธิดาพระนามวา่สังฆทาสี 
ผู้พระกนิฏฐาของบรรดาธิดา ๗ พระองค์ ของพระเจา้กาสี พระนามวา่กิกิ  
ยังมิได้ไปสู่ตระกูลอื่น ทรงทำาบุญมีทานเป็นต้น กับด้วยเจา้พี่หญิงเหล่าน้ันตลอดกาลนาน, 
ได้ทำาความปรารถนาไว้ แม้แทบบาทมูลแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจา้พระนามวา่กัสสปะว่า 
“ในอนาคตกาล หม่อมฉัน พึงไดพ้ร ๘ ประการ ในสำานักแห่งพระพุทธเจ้าผู้เช่นพระองค์แล้ว 
ตั้งอยู่ในฐานะดังมารดา เป็นยอดแห่งอุบาสิกาผู้ถวายปัจจัย ๔.” 

ก็จำาเดิมแต่กาลน้ัน นางท่องเที่ยวอยู่ในเทวโลกและมนุษยโลก 
ในอัตตภาพน้ี ได้เกิดเป็นธิดาของธนญชัยเศรษฐี ผู้เป็นบุตรแห่งมณฑกเศรษฐี, ได้ทำาบุญเป็นอันมากในศาสนาของเรา.

[สัตว์เกิดแล้วควรทำากุศลให้มาก]

พระศาสดา (ครั้นทรงแสดงอดตีนิทานจบแล้ว) ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย 
ธดิาของเราย่อมไม่ขับเพลง ด้วยประการฉะน้ีแล, แต่เธอเห็นความสำาเร็จ แห่งความปรารถนาที่ตั้งไว้ จึงเปล่งอุทาน.” 
เมื่อจะทรงแสดงธรรม ตรัสวา่ “ภิกษุทั้งหลาย 
นายมาลาการผู้ฉลาด ทำากองดอกไม้ต่างๆ ให้เป็นกองโตแล้ว ย่อมทำาพวงดอกไม้มีประการต่างๆ ได้ ฉันใด;  
จิตของนางวิสาขา ย่อมน้อมไปเพื่อทำากุศล มีประการต่างๆ ฉันน้ันเหมือนกัน” ดังน้ีแล้ว ตรัสพระคาถาน้ีว่า

“นายมาลาการ พึงทำาพวงดอกไมใ้ห้มาก จากกองดอกไม้ แม้ฉันใด; 
มัจจสัตว์ผู้มีอันจะพึงตายเป็นสภาพ ควรทำากุศลไว้ให้มาก ฉันน้ัน”

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ ปุปฺผราสมิฺหา ได้แก่ จากกองแห่งดอกไม้มีประการต่างๆ.

บทว่า กยริา แปลว่า พึงทำา.

สองบทว่า มาลาคุเณ พหู  ความว่า ซ่ึงมาลาวิกตัิ หลายชนิด ตา่งโดยชนิด มดีอกไม้ทีร่้อยข้ัว ข้างเดียวเป็นต้น.

บทว่า มจฺเจน  ความว่า สัตว์ผู้ได้ชื่อว่า ‘มัจจะ’ เพราะความเป็นผู้มีอันจะพึงตายเป็นสภาพ 
ควรทำากุศลต่างด้วยกุศล มีการถวายจีวรเป็นต้นไวใ้ห้มาก.

ศัพทค์ือ ปุปฺผราสิ ในพระคาถาน้ัน มีอันแสดงดอกไม้มาก เป็นอรรถ.
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ก็ถ้าดอกไม้มีน้อย, และนายมาลาการฉลาด ก็ย่อมไม่อาจทำาพวงดอกไมใ้ห้มากได้เลย; 
ส่วนนายมาลาการผู้ไม่ฉลาด เมื่อดอกไมจ้ะมีน้อยก็ตาม มากก็ตาม ย่อมไม่อาจโดยแท้;  
แต่เมื่อดอกไม้มีมาก, นายมาลาการผู้ฉลาด ขยัน เฉียบแหลม ย่อมทำาพวงดอกไม้ให้มาก ฉันใด;  
ถ้าศรัทธาของคนบางคน มีน้อย, สว่นโภคะมีมาก, ผู้น้ันย่อมไม่อาจทำากุศลให้มากได้, 
ก็แล เมื่อศรัทธามีน้อย ทั้งโภคะก็น้อย, เขาก็ย่อมไม่อาจ;  
ก็แล เมื่อศรัทธาโอฬาร แต่โภคะน้อย, เขาก็ย่อมไม่อาจเหมือนกัน, 
ก็แต่เมื่อมีศรัทธาโอฬารและโภคะก็โอฬาร; เขายอ่มอาจทำากุศลให้มากได้ฉันน้ัน;  
นางวิสาขาอุบาสิกา เป็นผู้เช่นน้ันแล,  พระศาสดาทรงหมายนางวิสาขาน้ัน จึงตรัสคำาเป็นพระคาถาดังน้ีว่า

“นายมาลาการ พึงทำาพวงดอกไมใ้ห้มากจากกองดอกไม้ แม้ฉันใด; 
มัจจสัตว์ผู้มีอันจะพึงตายเป็นสภาพ ควรทำากุศลไว้ให้มาก ฉันน้ัน.”

ในเวลาจบเทศนา ชนเป็นอันมาก ได้เป็นอริยบุคคล มีโสดาบันเป็นต้น.

เทศนามีประโยชน์แก่มหาชนแล้ว ดังน้ีแล.

เรื่องนางวิสาขา จบ.
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๙. เรื่องปัญหาของพระอานนทเถระ
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในกรุงสาวตัถี เมื่อจะทรงแก้ปัญหาของพระอานนทเถระ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า 
“น ปุปฺผคนฺโธ ปฏิวาตเมติ”๑ เป็นต้น.

[พระอานนทเถระทูลถามปัญหา]

ดังได้สดับมา พระเถระหลีกเร้นแล้วในเวลาเย็น คิดว่า 
“พระผู้มีพระภาค ตรัสกลิ่นสูงสุดไว้ ๓ อย่าง คอื ‘กลิ่นเกิดจากราก กลิ่นเกิดจากแก่น กลิ่นเกิดจากดอก’,   
กลิ่นของคันธชาติเหล่าน้ัน ฟุ้งไปได้ตามลมเท่าน้ัน ไปทวนลมไม่ได้;  
กลิ่นของคันธชาติใด ฟุ้งไปได้แม้ทวนลม คันธชาติน้ัน มีอยู่หรือหนอแล?” 

คร้ังน้ัน ท่านได้มีความคิดน้ีว่า “ประโยชน์อะไรของเรา ด้วยปัญหาท่ีจะวินิจฉัยด้วยตนเอง, เราจักทูลถามพระศาสดาน่ันแหละ.”

ท่านเข้าไปเฝ้าพระศาสดาแล้วทูลถาม.

เพราะเหตุน้ัน พระธรรมสังคาหกาจารย์จึงกล่าวไวว้่า 
“ครั้งน้ันแล ทา่นพระอานนท์ ออกจากที่หลีกเร้น ในเวลาเย็น, เข้าไปเฝ้าโดยทิสาภาคที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่,  
ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้ว ได้กราบทูลคำาน้ีกะพระผู้มีพระภาคว่า 
“พระเจ้าข้า กลิ่นของคันธชาติเหล่าใด ฟุ้งไปตามลมอย่างเดียว ฟุ้งไปทวนลมไม่ได้, 
คันธชาติเหล่าน้ีมี ๓ อย่าง. คันธชาติ ๓ อย่างเป็นไฉน? 
พระเจ้าข้า กลิ่นของคันธชาติเหล่าใด ฟุ้งไปตามลมอย่างเดียว ฟุ้งไปทวนลมไม่ได้,  
คันธชาติ ๓ อยา่งเหล่าน้ีแล คือ กลิ่นเกิดจากราก, กลิ่นเกิดจากแก่น, กลิ่นเกิดจากดอก.
พระเจ้าข้า กลิ่นของคันธชาตใิด ฟุ้งไปตามลมก็ได้,  กลิ่นของคันธชาติใด ฟุ้งไปทวนลมก็ได้,  
กลิ่นของคันธชาติใด ฟุ้งไปตามลมและทวนลมก็ได้,  คันธชาติน้ัน บางอย่าง มอียู่หรือหนอแล?””

[พระศาสดาทรงเฉลยปัญหา]

ครั้งน้ัน พระผู้มพีระภาค เมื่อจะทรงเฉลยปัญหาแก่ทา่น จึงตรัสว่า 
“อานนท์ กลิ่นของคันธชาตใิด ฟุ้งไปตามลมก็ได้, กลิ่นของคันธชาติใด ฟุ้งไปทวนลมก็ได้, 
กลิ่นของคันธชาติใด ฟุ้งไปตามลมและทวนลมก็ได้, คันธชาติน้ัน มีอยู่.”

พระอานนท์. พระเจา้ข้า ก็กลิ่นของคันธชาติใด ฟุ้งไปตามลมก็ได้,  กลิ่นของคันธชาติใด ฟุ้งไปทวนลมก็ได้,  
กลิ่นของคันธชาติใด ฟุ้งไปตามลมและทวนลมก็ได้,  คันธชาติน้ันเป็นไฉน?

พระศาสดา ตรัสว่า 
“อานนท์ หญิงกต็าม ชายกต็าม ในบ้านหรือในนิคมใด ในโลกน้ี 
เป็นผู้ถึงพระพทุธเจ้าว่าเป็นที่พึ่ง, เป็นผู้ถึงพระธรรมวา่เป็นที่พึ่ง, เป็นผู้ถึงพระสงฆ์วา่เป็นที่พึ่ง;  

๑ องฺ. ติก. ๒๐/๒๙๐.
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เป็นผู้งดเว้นจากการทำาสัตว์มชีีวิตให้ตกล่วง, 
เป็นผู้งดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เขามิได้ให้,  
เป็นผู้งดเว้นจากการประพฤติผดิในกาม,  
เป็นผู้งดเว้นจากการกลา่วเท็จ, 
เป็นผู้งดเว้นจากฐานะเป็นทีต่ั้งแห่งความประมาท คือการดื่มนำ้าเมาได้แก่สุราและเมรัย;  
เป็นผู้มีศีล มีกัลยาณธรรม;  มใีจมีความตระหน่ีเป็นมลทินไปปราศแล้ว  มีเครื่องบริจาคอันสละแล้ว 
มีฝ่ามืออันลา้งแล้ว ยินดใีนการสละ ควรแก่การขอ ยินดีในการจำาแนกทาน ย่อมอยู่ครอบครองเรือน,  
สมณะและพราหมณ์ในทิศทั้งหลาย ยอ่มกล่าว (สรรเสริญ) เกียรติคณุของหญิงและชายน้ันว่า 
‘หญิงหรือชายในบ้านหรือในนิคม ชื่อโน้น เป็นผู้ถึงพระพทุธเจ้าว่าเป็นที่พึ่ง, ฯลฯ ยินดีในการจำาแนกทาน.’ 
แม้เทวดาทั้งหลายย่อมกล่าว (สรรเสริญ) เกียรติคณุของหญิงและชายน้ันว่า 
‘หญิงหรือชายในบ้านหรือนิคมชื่อโน้น เป็นผู้ถึงพระพุทธเจา้วา่เป็นที่พึ่ง, ฯลฯ ยินดีในการจำาแนกทาน.’   
อานนท์ น้ีแล เป็นคันธชาติมีกลิ่นฟุ้งไปตามลมก็ได้, มีกลิ่นฟุ้งไปทวนลมก็ได้, มีกลิ่นฟุ้งไปตามลมและทวนลมก็ได้” ดังน้ีแล้ว 
ได้ทรงภาษิตพระคาถาเหล่าน้ีว่า

“กลิ่นดอกไม้ฟุ้งไปทวนลมไม่ได้,  
กลิ่นจันทน์หรือกลิ่นกฤษณาและกะลำาพักกฟ็ุ้งไปไม่ได้,  
แตก่ลิ่นของสัตบุรุษฟุ้งไปทวนลมได้, 
(เพราะ) สัตบุรุษย่อมฟุ้งขจรไปตลอดทกุทิศ,   
กลิ่นจันทน์ก็ดี แม้กลิ่นกฤษณาก็ดี กลิ่นอุบลก็ดี กลิ่นดอกมะลิกด็ี,  
กลิ่นศีลเป็นเยี่ยมกวา่คันธชาตทั้งหลายน่ัน๑.”

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ น ปุปฺผคนฺโธ  ความว่า 
ต้นแคฝอยในภพชื่อดาวดึงส์ โดยด้านยาวและด้านกว้าง มีประมาณ (ดา้นละ) ๑๐๐ โยชน์,  
รัศมดีอกไม้ของต้นแคฝอยน้ันแผ่ออกไปตลอด ๕๐ โยชน์,  กลิ่นฟุ้งไปได้ ๑๐๐ โยชน์,  
แม้กลิ่นน้ัน ก็ฟุ้งไปไดต้ามลมเท่าน้ัน, แต่หาสามารถฟุ้งไปทวนลมได้แม้ (เพียง) ครึ่งองคุลีไม่.

กลิ่นดอกไม้แม้เห็นปานน้ี ฟุ้งไปทวนลมไม่ได้.

บทว่า จนฺทนำ ได้แก่ กลิ่นจันทน์.

ดว้ยบทว่า ตครมลฺลิกา วา น้ี ทรงพระประสงค์กลิ่นของคันธชาติแม้เหล่าน้ีเหมือนกัน.

แท้จริง กลิ่นของจันทน์แดงก็ดี ของกฤษณาและกะลำาพักก็ดี ซ่ึงเป็นยอดแห่งกลิ่นที่เกิดจากแก่นทั้งหลาย 
ย่อมฟุ้งไปไดต้ามลมเท่าน้ัน ฟุ้งไปทวนลมไม่ได้.

๑ อีกนัยหนึ่ง เอเตสำ ฯเปฯ อนุตฺตโร แปลว่า บรรดาคันธชาติท้ังหลายนั่น กล่ินศีลเป็นยอดเยี่ยม.
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สองบทว่า สตญฺจ คนฺโธ  ความว่า 
ส่วนกลิ่นศีลของสัตบุรุษ คือ ของพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพทุธเจ้าและพระสาวกทั้งหลาย ย่อมฟุ้งไปทวนลมได้.

ถามว่า เพราะเหตุไร?

แก้ว่า เพราะสัตบุรุษ ยอ่มฟุ้งขจรไปตลอดทุกทิศ.

อธิบายว่า เพราะสตับุรุษ ย่อมฟุ้งปกคลุมไป ตลอดทกุทิศดว้ยกลิ่นศีล; 
ฉะน้ัน สตับุรุษอันบัณฑิตควรกลา่วไดว้่า “กลิ่นของท่านฟุ้งไปทวนลมได้” 
เพราะเหตุน้ัน พระผู้มพีระภาค จึงตรัสว่า “ปฏิวาตเมติ.”

บทว่า วสฺสกิี ได้แก่ ดอกมะลิ.

บทว่า เอเตสำ เป็นต้น  ความว่า กลิ่นศีลของสัตบุรุษ ผู้มีศีลน่ันแล 
เป็นกลิ่นยอดเยี่ยมกวา่กลิ่นแห่งคันธชาติ มีจันทน์ (แดง) เป็นต้นเหล่าน้ี 
คือ หากลิ่นที่เหมือนไม่มี ได้แก่ ไม่มีส่วนเปรียบเทียบได้.

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น.

เทศนามีประโยชน์แก่มหาชนแล้ว ดังน้ีแล.

เรื่องปัญหาของพระอานนทเถระ จบ.
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๑๐. เรื่องถวายบิณฑบาตแก่พระมหากัสสปเถระ
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเวฬวุัน ทรงปรารภการถวายบิณบาตแก่พระมหากัสสปเถระ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า 
“อปฺปมตฺโต อยำ คนฺโธ” เป็นต้น.

[นางอัปสรอยากทำาบุญ แต่ไมส่มหวัง]

ความพิสดารว่า วันหน่ึง พระเถระออกจากนิโรธสมบัติ โดยลว่งไป ๗ วัน ออกไปแล้ว ด้วยคดิว่า 
“จักเที่ยวบิณฑบาต ตามลำาดับตรอก ในกรุงราชคฤห์.”

ในสมัยน้ัน นางอัปสร๑ ประมาณ ๕๐๐ นาง มีเท้าเหมือนเท้านกพริาบ เป็นบริจาริกาของท้าวสกักเทวราช 
เกิดความอุตสาหะว่า “จักถวายบิณฑบาตแกพ่ระเถระ” จึงตระเตรียมบิณฑบาต ๕๐๐ ที่ แลว้ถือมายืนอยู่ในระหว่างทาง 
กล่าววา่ “นิมนต์รับบิณฑบาตน้ี เจา้ข้า,  โปรดทำาความสงเคราะห์แก่พวกดิฉันเถิด.”

พระเถระ. พวกเจา้จงไปเสียเถิด, ฉันจักทำาความสงเคราะห์พวกคนเข็ญใจ.
นางอัปสร. ขอท่านอยา่ให้พวกดิฉันฉิบหายเสียเลย เจา้ข้า,  โปรดทำาความสงเคราะห์พวกดิฉันเถิด.

พระเถระ รู้แล้ว จึงห้ามเสียอีก แล้วดีดน้ิว (บอก) นางอัปสรทั้งหลาย ผู้ไม่ปรารถนาจะหลีกไปยังอ้อนวอนอยู่ ว่า 
“พวกเจ้าไมรู่้จักประมาณตวั, จงหลีกไป.”

นางอัปสรเหล่าน้ัน ฟังเสียงน้ิวมือของพระเถระแล้ว ไมอ่าจเพื่อจะยืนขัดแข็งอยู่ได้ จึงหนีไปยังเทวโลกตามเดิม 
อันท้าวสักกะตรัสถามวา่ “พวกหล่อนไปไหนกันมา” จึงทูลวา่ 
“หม่อมฉันพากันไปด้วยหมายว่า ‘จกัถวายบิณฑบาตแกพ่ระมหากัสสปเถระ ผู้ออกจากสมาบัต’ิ พระเจา้ข้า.”

สักกะ. กพ็วกหล่อน ถวายแล้วหรือ?
นางอัปสร. พระเถระ ไม่ปรารถนาจะรับ.
สักกะ. พระเถระ พดูอย่างไร?
นางอัปสร. ทา่นพดูว่า ‘จักทำาความสงเคราะห์พวกคนเข็ญใจ’ พระเจ้าข้า.
สักกะ. พวกหล่อน ไปกันดว้ยอาการอย่างไร?
นางอัปสร. ไปดว้ยอาการน้ีแล พระเจ้าข้า.

[ท้าวสกักะแปลงตัว ทำาบุญแก่พระเถระ]

ท้าวสักกะ ตรัสว่า “หญิงเช่นพวกหล่อน จักถวายบิณฑบาตแก่พระเถระได้อยา่งไร?”  ประสงค์จะถวายด้วยพระองค์เอง 
จึงแปลงเป็นคนแก่ครำ่าครา่ดว้ยอำานาจชรา มฟีันหัก มีผมหงอก หลังโกง เป็นช่างหูกผู้เฒ่า 
ทรงทำาแม้นางสุชาดาผู้เทพธิดา ให้เป็นหญิงแก่เหมือนอย่างน้ันน่ันแล แลว้ทรงนิรมิตถนนช่างหูกข้ึนสายหน่ึงประทับขึงหูกอยู่.

ฝ่ายพระเถระ เดินบ่ายหน้าเข้าเมือง ดว้ยหวังว่า “จักทำาความสงเคราะห์พวกคนเข็ญใจ” เห็นถนนสายน้ัน นอกเมืองน้ันแล 
แลดูอยู่ ก็ได้เห็นคน ๒ คน.

๑ นางฟ้า (Fairy)
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ในขณะน้ัน ท้าวสกักะกำาลังขึงหูก, นางสชุาดากรอหลอด.

พระเถระคดิว่า “๒ คนน้ี แม้ในเวลาแก่ก็ยังทำางาน,  ในเมืองน้ี ผู้ที่จะเข็ญใจกวา่ ๒ คนน้ี เห็นจะไม่มี, 
เราจกัรับภัตแม้ประมาณกระบวย ๑  ที่ ๒ คนน้ีถวายแล้ว ทำาความสงเคราะห์แก่คน ๒ คนน้ี.”

พระเถระได้บ่ายหน้าไปตรงเรือนของตน ๒ คนน้ันแล.

ท้าวสักกะ ทรงเห็นพระเถระน้ันมาอยู่ จึงตรัสกะนางสุชาดาว่า “หล่อน พระผู้เป็นเจ้าของเรา เดินมาทางน้ี,  
เธอจงน่ังทำาเป็นเหมือนไม่เห็นท่านเสีย,  ฉันจักลวงท่านสักครู่หน่ึง แล้วจึงถวายบิณฑบาต.”

พระเถระได้มายืนอยู่ที่ประตูเรือนแล้ว.

แม้ ๒ ผวัเมียน้ัน ก็ทำาเป็นเหมือนไม่เห็น ทำาแต่การงานของตนฝ่ายเดียว คอยอยู่หน่อยหน่ึงแล้ว.

ครั้งน้ัน ท้าวสกักะ ตรัสว่า “ที่ประตูเรือน ดูเหมือน (มี) พระเถระยืนอยู่รูปหน่ึง, เธอจงไปตรวจดูก่อน.”

นางสุขาดา ตอบว่า “ทา่นจงไปตรวจดูเถอะ นาย.”

ท้าวเธอเสด็จออกจากเรือนแล้ว, ทรงไหวพ้ระเถระดว้ยเบญจางคประดิษฐ์แล้ว, 
เอาพระหัตถ์ทั้ง ๒ เท้าพระชานุแล้ว ถอนใจ เสด็จลุกข้ึน, ย่อพระองค์ลงหน่อยหน่ึง ตรัสวา่ 
“พระผู้เป็นเจ้า เป็นพระเถระรูปไหนหนอแล?” แล้วตรัสว่า “ตาของผมฝ้าฟาง” ดังน้ีแล้ว,  
ทรงวางพระหัตถ์ไว้เหนือพระนลาฏ (ป้องหน้า) ทรงแหงนดูแล้ว, ตรัสว่า 
“โอ ตายจริง!, พระผู้เป็นเจ้าพระมหากัสสปเถระของเรา  นานๆ จึงมายังประตูกระท่อมของเรา, มีอะไรอยูใ่นเรือนบ้างไหม?” 

นางสุชาดาทำาเป็นกุลีกจุออยู่หน่อยหน่ึงแล้ว ได้ให้คำาตอบว่า “มี นาย”.

ท้าวสักกะ ตรัสว่า “ท่านเจ้าข้า พระคุณเจ้า อย่าคดิเลยว่า ‘ทานเศรา้หมอง หรือประณตี’ 
โปรดทำาความสงเคราะห์แก่กระผมทั้ง ๒ เถิด” ดังน้ีแล้ว ก็ทรงรับบาตรไว้.

พระเถระ คิดวา่ “ทานที่ ๒ ผัวเมียน่ันถวายแล้ว จะเป็นนำ้าผกัดองหรือรำากำามือหน่ึงก็ตามที, 
เราจกัทำาความสงเคราะห์แก่ ๒ ผวัเมียน้ัน” ดังน้ีแล้ว จึงไดใ้ห้บาตรไป.

ท้าวสักกะน้ัน เสด็จเข้าไปภายในเรือนแล้ว ทรงคดข้าวสุกออกจากหม้อ ใส่เต็มบาตรแล้ว มอบถวายในมือพระเถระ.

บิณฑบาตน้ันได้มีสูปพยัญชนะมากมาย ได้หอมตลบทั่วกรุงราชคฤห์แล้ว.

[ท้าวสกักะตรัสบอกความจริงแก่พระเถระ]

ในกาลน้ัน พระเถระ คดิวา่ “ชายน้ี มีศักดิ์น้อย, บิณฑบาตมีศักดิ์มาก เช่นกับโภชนะของท้าวสกักะ, น่ัน ใครหนอ?”.

ครั้งน้ัน พระเถระ ทราบชายน้ันวา่ “ทา้วสักกะ” จึงกลา่ววา่ 
“พระองค์ทรงแย่งสมบัติของคนเข็ญใจ  (จดัวา่) ทำากรรมหนักแล้ว,  
ใครๆ กต็าม ที่เป็นคนเข็ญใจ ถวายทานแก่อาตมภาพในวันน้ี พึงได้ตำาแหน่งเสนาบดี หรือตำาแหน่งเศรษฐี.”

สักกะ. ผู้ทีเ่ข็ญใจไปกวา่กระผม ไม่มีเลย ครับ.
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พระเถระ. พระองค์เสวยสริิราชสมบัติในเทวโลก จะจัดว่าเป็นคนเข็ญใจ เพราะเหตุไร?
สักกะ. อยา่งที่พระผู้เป็นเจ้าวา่ ก็ถูกละ ครับ.  

แต่เมื่อพระพุทธเจ้า ยังมิทรงอุบัติ, กระผมได้ทำากัลยาณกรรมไว้, 
เมื่อพุทธุปบาทกาล ยังเป็นไปอยู่, เทพบุตรผู้มีศักดิ์เสมอกัน ๓ องค์ เหล่าน้ี คือ 
จฬูรถเทพบุตร, มหารถเทพบุตร, อเนกวัณณเทพบุตร ทำากัลยาณกรรมแล้ว 
ได้เกิดในที่ใกล้ของกระผม มีเดชมากกว่ากระผม;   
กก็ระผม เมื่อเทพบุตรทั้ง ๓ น้ัน พาพวกบริจาริกาลงสู่ระหวา่งถนน ด้วยคดิวา่ ‘จักเล่นนักขัตฤกษ์’ 
ต้องหนีเข้าตำาหนัก, เพราะเดชจากสรรีะของเทพบุตรทั้ง ๓ น้ัน ท่วมทับสรีระของกระผม, 
เดชจากสรีระของกระผม ไม่ท่วมทับสรีระของเทพบุตรทั้ง ๓ น้ัน, 
ใครจะเข็ญใจกวา่กระผมเล่า? ครับ.

พระเถระ. แม้เมื่อเป็นอย่างน้ัน  ต้ังแต่น้ีต่อไป พระองค์อยา่ได้ลวงถวายทานแก่อาตมภาพอย่างน้ี.
สักกะ. เมื่อกระผมลวงถวายทานแก่ท่าน, กศุลจะมีแก่กระผมหรอืไม่มี?
พระเถระ. มี พระองค์.
สักกะ. เมื่อเป็นอย่างน้ัน การทำากุศลกรรม ก็จดัเป็นหน้าที่ของกระผมซิ ครับ.

ท้าวเธอตรัสอย่างน้ันแล้ว ทรงไหวพ้ระเถระ พานางสุชาดาทรงทำาปทักษิณพระเถระแล้ว เหาะข้ึนสู่เวหาส ทรงเปล่งอุทานวา่

“แม้ทานที่เป็นทานอย่างเยี่ยม เราได้ตั้งไว้ดีแล้ว ในพระกัสสปะ.”

[มหากัสสปเถรทานสูตร๑]

เพราะเหตุน้ัน พระธรรมสังคาหกาจารย์ จึงกลา่วว่า

“สมัยหน่ึง พระผู้มีพระภาค ประทับอยู่ในพระเวฬุวันกลันทกนิวาปสถาน ใกล้กรุงราชคฤห์.

ก็โดยสมัยน้ันแล ทา่นพระมหากัสสปะ อยู่ในปิปผลิคูหา, น่ังเข้าสมาธิอย่างใดอย่างหน่ึง โดยบัลลังก์เดียว สิ้น ๗ วัน.

ครั้งน้ันแล ทา่นพระมหากัสสปะ โดยล่วง ๗ วันน้ัน จึงออกจากสมาธิน้ัน, 
ครั้งน้ันแล ทา่นพระมหากัสสปะ ผู้ออกจากสมาธิน้ันแล้ว ได้มีความปรวิิตกอยา่งน้ีว่า 
“ไฉนหนอ? เราพึงเข้าไปสู่กรุงราชคฤห์ เพื่อบิณฑบาต.” 
ก็โดยสมัยน้ันแล เทวดาประมาณ ๕๐๐ ถึงความขวนขวาย เพื่อจะให้ทา่นพระมหากัสสปะได้บิณฑบาต.

ครั้งน้ันแล ทา่นพระมหากัสสปะ ห้ามเทวดาประมาณ ๕๐๐ เหล่าน้ันแล้ว 
ในเวลาเช้า นุ่ง (สบง) แล้ว ถือบาตรและจีวร เข้าไปสู่กรุงราชคฤห์ เพื่อบิณฑบาต.

ก็โดยสมัยน้ันแล ทา้วสักกะผู้เป็นจอมแห่งเหล่าเทพเจ้า ทรงประสงคจ์ะถวายบิณฑบาตแก่ทา่นพระมหากัสสปะ 
ทรงนิรมิตเป็นชา่งหูก ทอหูกอยู่.

อสุรกัญญานามว่า สชุาดา กรอหลอด.

๑ ขุ. อุ. ๒๕/๑๑๔.
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ครั้งน้ันแล ทา่นพระมหากัสสปะ, ที่ประทับอยู่ของท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเหล่าเทพเจ้า มีอยู่โดยทิศาภาคใด, 
เข้าไปหาแล้วโดยทิศภาคน้ัน;  
ท้าวสักกะ ผู้เป็นจอมแห่งเหล่าเทพเจ้า ได้ทรงเห็นแล้วแล ซ่ึงท่านพระมหากัสสปะกำาลังเดินมาจากที่ไกลเทียว,  
ครั้นทรงเห็นแล้ว เสด็จออกจากเรือน ทรงต้อนรับ รับบาตรจากมือ เสด็จเข้าไปสู่เรือน 
คดข้าวสุกจากหม้อ ใส่เต็มบาตรแล้ว ได้ถวายแก่ทา่นพระมหากัสสปะ.

บิณฑบาตน้ัน ได้มกีับมากมาย มีแกงเหลือหลาย.

ครั้งน้ันแล ทา่นพระมหากัสสปะได้มีความปรวิิตกอย่างน้ีวา่ “สัตว์ผู้มีฤทธิ์มีอานุภาพเห็นปานน้ีน่ี คือใครกันหนอ?.

ครั้งน้ันแล ทา่นพระมหากัสสปะ ได้มีความปริวติกอย่างน้ีว่า “น้ี คือท้าวสักกะ ผู้เป็นจอมแห่งเหล่าเทพเจ้าแล.”

ครั้นทราบแล้ว ได้กล่าวคำาน้ี กะท้าวสักกะ ผู้เป็นจอมแห่งเหล่าเทพเจ้าว่า 
“ท้าวโกสิยะ กรรมน้ี อันพระองค์ทรงทำาแล้ว, พระองค์อย่าได้ทรงทำากรรมเห็นปานน้ีอีกเลย.”

ท้าวสักกะ ตรัสว่า “ท่านกัสสปะ ผู้เจริญ แม้พวกผมก็ตอ้งการบุญ, แม้พวกผมก็ควรทำาบุญ.”

ครั้งน้ันแล ทา้วสักกะ ผู้เป็นจอมแห่งเทพเจ้า อภวิาทท่านพระมหากัสสปะแล้ว ทรงทำาปทักษิณ เหาะข้ึนสู่เวหาส 
ทรงเปล่งอุทาน ๓ ครั้ง ในอากาศกลางหาวว่า

“แม้ทานเป็นทานอย่างเยี่ยม เราได้ตั้งไว้ดีแล้ว ในพระกัสสปะ, 
แม้ทานที่เป็นทานอย่างเยี่ยม เราได้ตั้งไว้ดีแล้ว ในพระกัสสปะ,
แม้ทานที่เป็นทานอย่างเยี่ยม เราได้ตั้งไว้ดีแล้ว ในพระกัสสปะ.””

พระผู้มีพระภาค ทรงยืนอยู่ในพระวิหารน่ันแล ได้ทรงสดับเสียงของท้าวสักกะน้ัน จึงตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้ว 
ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงดทู้าวสกักะผู้เป็นจอมแห่งเหล่าเทพเจ้า ทรงเปล่งอุทาน เสดจ็ไปทางอากาศ.”

ภิกษุ. กท็้าวสกักะน้ัน ทำาอะไร? พระเจา้ข้า.
พระศาสดา. ทา้วเธอลวงถวายบิณฑบาตแก่กัสสปะผู้บุตรของเรา,  

ครั้นถวายบิณฑบาตน้ันแล้ว ดีพระหทัย พลางทรงเปล่งอุทานไป.
ภิกษุ. ทา้วเธอทราบได้อยา่งไรว่า “ถวายบิณฑบาตแก่พระเถระ ควร” พระเจ้าข้า?

พระศาสดาตรัสวา่ 
“ภิกษุทั้งหลาย  ทั้งเหล่าเทพเจ้า ทั้งเหล่ามนุษย์ ย่อมพอใจภิกษุผู้ถือการเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตร ชื่อวา่เช่นบุตรของเรา” 
ดังน้ีแล้ว แมพ้ระองค์เองก็ทรงเปล่งอุทานแล้ว.

ก็ในพระสูตร คำามาแล้วเท่าน้ีน่ันเทียววา่ 
“พระผู้มีพระภาค ได้ทรงสดับแล้วแล ซ่ึงเสียงของท้าวสกักะผู้เป็นจอมแห่งเหล่าเทพเจ้าผู้เหาะข้ึนสู่เวหาส 
ทรงเปล่งอุทาน ๓ ครั้ง ในอากาศกลางหาวว่า
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“แม้ทานที่เป็นทานอย่างเยี่ยม เราได้ตั้งไว้ดีแล้ว ในพระกัสสปะ,
แม้ทานที่เป็นทานอย่างเยี่ยม เราได้ตั้งไว้ดีแล้ว ในพระกัสสปะ,
แม้ทานที่เป็นทานอย่างเยี่ยม เราได้ตั้งไว้ดีแล้ว ในพระกัสสปะ.”

ดว้ยพระโสตธาตุอันเป็นทพิย์ หมดจด ลว่งเสียซ่ึงโสตของมนุษย์.”

ครั้งน้ันแล พระผู้มีพระภาค ทรงทราบเน้ือความน้ันแล้ว ทรงเปล่งอุทานน้ี ในเวลาน้ันว่า

“เทวดาและมนุษย์ ย่อมพอใจ แก่ภิกษุผู้ถือการเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตร
ผู้เลี้ยงตวัเอง มิใช่เลี้ยงผู้อื่น  ผู้มั่นคง ผูเ้ข้าไปสงบแล้ว มีสติทุกเมื่อ.”

ก็แลครั้นทรงเปล่งอุทานน้ีแล้ว ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย ท้าวสกักะผู้เป็นจอมแห่งเหล่าเทพเจ้า 
ได้เสด็จมาถวายบิณฑบาต แก่บุตรของเรา เพราะกลิ่นศีล” ดังน้ีแล้ว ตรัสพระคาถาน้ีว่า

“กลิ่นน้ี คอื กลิ่นกะลำาพัก และกลิ่นจันทน์เป็นกลิ่นเพียงเล็กน้อย,  
สว่นกลิ่นของผู้มีศีลทั้งหลาย เป็นกลิ่นชั้นสูง 
ย่อมหอมฟุ้งไป ในเทพเจ้าและเหล่ามนุษย์.”

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ อปฺปมตฺโต คือ มีประมาณนิดหน่อย.

สองบทว่า โย จ สีลวตำ  ความว่า 
ส่วนกลิ่นศีล ของผู้มีศีลทั้งหลายใด, กลิ่นศีลน้ัน หาเป็นกลิ่นเล็กน้อย เหมือนกลิ่นในกะลำาพกัและจันทน์แดงไม่ 
คือ เป็นกลิ่นอันโอฬาร แผ่ซ่านไปเหลือเกิน, 
ดว้ยเหตุน้ันแล กลิ่นศีล จึงเป็นกลิ่นสูงสุด คือประเสริฐ เลิศ ฟุ้งไปในเหล่าเทพเจ้าและเหล่ามนุษย์ 
คือ ฟุ้งไปในเหล่าเทพเจา้ และเหล่ามนุษย์ ได้แก่หอมตลบทั่วไปทีเดียว.

ในเวลาจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น.

เทศนาเกิดประโยชน์แก่มหาชนแล้ว ดังน้ีแล.

เรื่องถวายบิณฑบาตแกพ่ระมหากัสสปเถระ จบ.
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๑๑. เรื่องปรนิิพพานของพระโคธิกเถระ
พระศาสดา เมื่อเสด็จเข้าไปอาศัยกรุงราชคฤห์ ประทับอยู่ในพระเวฬวุัน ทรงปรารภการปรินิพพานของพระโคธิกเถระ 
ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ “เตสำ สมฺปนฺนสีลานำ” เป็นต้น.

[พระเถระคิดฆ่าตน เพราะเสื่อมจากฌาน]

ความพิสดารว่า ท่านผู้มีอายุน้ัน อยู่ใกล้ถำ้ากาลสิลา ข้างภูเขาอิสิคิลิ เป็นผู้ไม่ประมาท มีความเพียร มีตนส่งไปแล้ว 
ถูกต้องเจโตวิมุตติอันเกิดข้ึนในสมัย๑  เสื่อมจากเจโตวิมุตติน้ัน ดว้ยอำานาจแห่งโรคชนิดหน่ึงอันเรื้อรัง.

ท่านยังฌานที่ ๒ บ้าง ที่ ๓ บ้าง ให้เกิดข้ึนถึง ๖ ครั้ง แล้วก็เสื่อม  ในวาระที่ ๗ ให้เกดิข้ึนแล้ว คิดวา่ 
“เราเสื่อมจากฌานถึง ๖ ครั้งแล้ว,  กค็ติของผู้มีฌานเสื่อมแล้วแล ไม่แน่นอน, คราวน้ีแล เราจักนำาศัสตรามา” ดังน้ีแล้ว 
จึงถือมีดสำาหรับปลงผม นอนบนเตียงน้อย เพื่อจะตัดก้านคอแล้ว.

[มารทูลให้พระศาสดาทรงทราบ]

มาร รู้จิตของท่านแล้ว คิดว่า “ภกิษุน้ี ใคร่จะนำาศัสตรามา;  
ก็แลภิกษุทั้งหลายเมื่อนำาศัสตรามา ย่อมเป็นผู้หมดความอาลัยในชีวติ,  
ภิกษุเหล่าน้ันเริ่มตั้งวิปัสสนาแล้ว ย่อมบรรลุพระอรหัตได้,  ถ้าเราจกัห้ามภิกษุน้ัน; เธอจักไม่ทำาตามคำาของเรา,  
เราจกัทูลให้พระศาสดาห้าม” ดังน้ีแล้ว จึงเข้าไปเฝ้าพระศาสดา ด้วยเพศที่คนอื่นไม่รู้จกั กราบทูลอย่างน้ีว่า๒

“ข้าแตพ่ระมหาวรีะ ผู้มีบุญมาก รุ่งเรืองด้วยฤทธิ์ ดว้ยยศ 
ลว่งเสียได้ซ่ึงเวรและภัยทั้งปวง ผู้มีจักษุ 
ข้าพระองค์ขอถวายบังคมพระบาททั้ง ๒.

ข้าแตพ่ระมหาวีระ สาวกของพระองค์ อันความตายครอบงำา 
ย่อมจำานง คดิถึงความตาย,  
ข้าแตพ่ระองค์ผู้ทรงไว้ซ่ึงความรุ่งเรือง  ขอพระองค์จงทรงห้ามพระสาวกน้ัน,  
ข้าแตพ่ระผู้มพีระภาค ผู้ปรากฏในหมู่ชน 
สาวกของพระองค์ยินดีแล้วในศาสนา  (แต่) มธีรรมมีในใจยังมิได้บรรลุ 
ยังเป็นผู้จะต้องศึกษา จะพึงทำากาละเสียอย่างไรเล่า?”

[มารแสวงหาวิญญาณของพระโคธิกะ]

ในขณะน้ัน พระเถระนำาศัสตรามาแล้ว.

พระศาสดาทรงทราบว่า “ผู้น้ี เป็นมาร” จึงตรัสพระคาถาน้ีวา่

๑ เกิดเป็นคร้ังคราว
๒ สำ. ส. ๑๕/๑๗๗.
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“ปราชญ์ทั้งหลายย่อมทำาอย่างน้ันแล ย่อมไม่จำานงชีวิต,  
โคธิกะ ถอนตัณหาข้ึนพร้อมทั้งราก ปรินิพพานแล้ว.”

ครั้งน้ันแล พระผู้มีพระภาค ได้เสด็จไปสู่ทีพ่ระเถระนำาศัสตรามานอนอยู่แล้ว พร้อมดว้ยภิกษุเป็นอันมาก.

ขณะน้ัน มารผู้ลามกคิดว่า “ปฏิสนธวิิญญาณของพระโคธิกะน้ี ตั้งอยู่แล้วในที่ไหนหนอแล?” ดังน้ีแล้ว 
เป็นดุจกลุ่มควันและก้อนเมฆ แสวงหาวิญญาณของพระเถระในทศิทั้งปวง.

พระผู้มีพระภาค ทรงแสดงความที่มารน้ัน เป็นควันและก้อนเมฆน้ัน แก่ภิกษุทั้งหลายแล้ว ตรัสว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย มารผู้ลามกน่ันแล แสวงหาวิญญาณของกุลบุตรชื่อโคธิกะอยู่ ดว้ยคิดวา่ 
‘วิญญาณของกุลบุตรชื่อโคธิกะตั้งอยู่แล้ว ณ ที่ไหน?’ 
ภิกษุทั้งหลาย  กุลบุตรชื่อโคธกิะมีวิญญาณไม่ตั้งอยู่เลย ปรินิพพานแล้ว.”

แม้มาร เมื่อไม่อาจเห็นที่ตั้งวิญญาณของพระโคธิกะน้ันได้ จึงแปลงเพศเป็นกุมาร ถือพิณมีสีเหลืองดุจผลมะตูม 
เข้าไปเฝ้าพระศาสดา ทูลถามว่า

“ข้าพระองค์เที่ยวแสวงหาอยู่ ในเบ้ืองบนเบ้ืองตำ่า เบ้ืองขวาง 
ทิศใหญ่ ทิศน้อย ก็มิได้ประสบ,  พระโคธิกะน้ันไปแล้ว ณ ที่ไหน?”

ครั้งน้ัน พระศาสดาตรัสกะมารน้ันว่า

“ภิกษุชื่อโคธิกะ เป็นปราชญ์ สมบูรณ์ด้วยปัญญาเครื่องทรงจำา มีฌาน 
ยินดีแลว้ในฌาน ในกาลทุกเมื่อ  ประกอบความเพียรทั้งกลางวันกลางคืน 
ไม่ไยดีชีวติ  ชนะเสนาแห่งมัจจุได้แล้ว ไม่มาสู่ภพอีก  ถอนตัณหาพร้อมทั้งราก
ปรินิพพานแล้ว.”

เมื่อพระศาสดาตรัสอย่างน้ันแล้ว.

พิณไดพ้ลัดตกจากรักแร้ของมารน้ัน ผู้อันความโศกครอบงำา.

ลำาดับน้ัน ยักษ์๑ น้ันเสียใจ ได้หายไปในที่น้ันน่ันเอง ด้วยประการฉะน้ี.

แม้พระศาสดา ตรัสวา่ “มารผู้ลามก เจ้าต้องการอะไรด้วยสถานทีกุ่ลบุตรชื่อโคธิกะเกิดแล้ว,  
เพราะบุคคลอย่างเจ้า ตั้งรอ้ย ตั้งพันก็ไม่อาจจะเห็นที่ๆ โคธิกะน้ันเกิด” ดังน้ีแล้ว ได้ตรัสพระคาถาน้ีวา่

“มาร ย่อมไม่ประสบทางของทา่นผู้มีศีลถึงพร้อมแล้ว  
มีปกติอยูด่้วยความไม่ประมาท พ้นวิเศษแล้ว เพราะรู้ชอบ เหล่าน้ัน.”

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ เตสำ คือ 
แห่งท่านที่ปรินิพพาน เหมือนอย่างกุลบุตรชื่อโคธิกะ มีวิญญาณไม่ตั้งอยู่ ปรินิพพานแล้วฉะน้ัน.

๑ ยักษ์ในท่ีนี้ หมายถึงเทวบุตรมาร.
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บทว่า สมฺปนฺนสีลานำ คือ ผู้มีศีลบริบูรณ์แล้ว.

บทว่า อปฺปมาทวิหารินำ คือ ผู้อยู่ดว้ยความไม่ประมาท กล่าวคือ ความไม่อยู่ปราศจากสติ.

บาทพระคาถาว่า สมฺมทญฺญา วิมุตฺตานำ  ความว่า ผูพ้้นวิเศษแล้ว ดว้ยวิมตุติ ๕ เหล่าน้ี คือ 
“ตทังวิมุตติ วกิขัมภนวิมตุติ สมุจเฉทวิมุตติ ปฏิปัสสัทธวิิมุตติ นิสสรณวิมุตติ” เพราะรู้โดยเหตุ คือ โดยนัย โดยการณ์.

บาทพระคาถาว่า มาโร มคฺคำ น วินฺทติ  ความว่า มารแม้แสวงหาอยู่ โดยเต็มกำาลัง ย่อมไม่ประสบ คือ ย่อมไม่ได้เฉพาะ 
ได้แก่ ยอ่มไม่เห็น ทางแห่งพระมหาขีณาสพทั้งหลาย ผู้เห็นปานน้ี ไปแล้ว.

ในเวลาจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้นแล้ว.

เทศนามีประโยชน์แก่มหาชน ดังน้ีแล.

เรื่องปรินิพพานของพระโคธกิเถระ จบ.
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๑๒. เรือ่งครหทิน
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภสาวกของนิครนถ์ ชื่อครหทิน ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า 
“ยถา สงฺการธานสฺมึ” เป็นต้น.

[เป็นสหายกัน แต่เลื่อมใสวัตถุไม่ตรงกัน]

ความพิสดารว่า ในกรุงสาวตัถี ได้มีชนผู้เป็นสหายกัน ๒ คน คือ สริิคุต ๑  ครหทิน ๑.

ใน ๒ คนน้ัน  สริิคุต เป็นอุบาสก,  ครหทิน เป็นสาวกของนิครนถ์.

พวกนิครนถ์ ย่อมกลา่วกะครหทินน้ันเนืองๆ อยา่งน้ีว่า 
“การที่ทา่นพูดกะสิริคตุ ผู้สหายของท่านวา่ 
‘ทา่นเข้าไปหาพระสมณโคดมทำาไม?  ทา่นจักได้อะไรในสำานักของพระสมณโคดมน้ัน?’ ดังน้ีแล้ว 
กล่าวสอนโดยอาการที่สริิคุตเข้ามาหาพวกเราแล้ว จักให้ไทยธรรมแก่พวกเรา จะไม่ควรหรือ?” 

ครหทินฟังคำาของนิครนถ์เหล่าน้ันแล้ว ก็หมั่นไปพูดกะสริิคุตในที่ๆ เขายืนและน่ังแล้วเป็นต้น อยา่งน้ีว่า 
“สหาย ประโยชน์อะไรของท่านดว้ยพระสมณโคดมเล่า? ทา่นเข้าไปหาพระสมณโคดมน้ันจักได้อะไร? 
การที่ทา่นเข้าไปหาพระผู้เป็นเจ้าของเราแลว้ ถวายทานแก่พระผู้เป็นเจ้าเหล่าน้ัน จะไม่ควรหรือ?” 

สิริคตุ แม้ฟังคำาของครหทินน้ัน ก็น่ิงเฉยเสียหลายวัน รำาคาญแล้ว วันหน่ึงจึงพูดวา่ 
“เพื่อน ทา่นหมั่นมาพูดกะเรา ในที่ๆ ยืนเป็นต้นอยา่งน้ีว่า 
‘ทา่นไปหาพระสมณโคดมแล้ว จักได้อะไร? ท่านจงเข้าไปหาพระผู้เป็นเจ้าของเรา ถวายทานแก่พระผู้เป็นเจา้เหล่าน้ัน’ ดังน้ี, 
ท่านจงบอกแก่เราก่อน, พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายของท่าน ย่อมรู้อะไร?”

ครหทิน. “โอ! นาย ท่านอยา่พดูอย่างน้ี,  ข้ึนชื่อวา่สิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าทั้งหายของเรา จะไม่รู้ไม่มี, 
พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลาย ย่อมรู้เหตุที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันทั้งหมด, 
กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ท้ังหมด, ย่อมรู้เหตทุี่ควรและไม่ควรทั้งหมดว่า ‘เหตุน้ี จักมี, เหตุน้ี จักไม่มี.’

สิริคตุ. ทา่นพดูว่า ‘พระผู้เป็นเจ้าของทา่น ย่อมรู’้ ดังน้ี มิใช่หรอื?’
ครหทิน. ข้าพเจ้าพูดอย่างน้ัน.
สิริคตุ. ถ้าเมื่อเป็นเช่นน้ัน, ทา่นไม่บอกเน้ือความน้ีแก่ข้าพเจ้าตลอดกาลประมาณเท่าน้ี นับว่าทำากรรมหนักแล้ว, 

วันน้ี ข้าพเจา้ทราบอานุภาพแห่งญาณของพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายแล้ว, 
จงไปเถิดสหาย, จงนิมนตพ์ระผู้เป็นเจ้าทั้งหลาย ตามคำาของข้าพเจา้.

ครหทินน้ัน ไปสำานักของพวกนิครนถ์ ไหว้นิครนถ์เหล่าน้ันแล้ว กล่าวว่า 
“สิริคตุสหายของข้าพเจ้า นิมนต์ท่านเพื่อฉันวันพรุ่งน้ี.”

นิครนถ์. สริิคุตพูดกะทา่นเองหรอื?
ครหทิน. อยา่งน้ัน พระผู้เป็นเจ้า.
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นิครนถ์เหล่าน้ัน ร่าเริงยินดีแล้ว กล่าวแล้ว “กจิของพวกเราสำาเรจ็แล้ว, 
จำาเดิมแตก่าลที่สริิคุตเลื่อมใสในพวกเราแล้ว  สมบัติชื่ออะไร จักไม่มีแกพ่วกเรา?”.

ที่อยู่ แม้ของสิริคตุใหญ่.

[สริิคุตเตรียมรับรองนิครนถ์]

สิริคตุน้ัน ให้คนขุดหลุมยาว ๒ ข้าง ในระหว่างเรือน ๒ หลัง น้ันแล้ว ก็ให้เอาคูถเหลวใส่จนเต็ม, 
ให้ตอกหลักไว้ในที่สดุ ๒ ข้าง ภายนอกหลุม,  ให้ผูกเชือกไว้ที่หลักเหล่าน้ัน, 
ให้ตั้งเท้าหน้าของอาสนะทั้งหลายไว้บนเบ้ืองบนหลุม ให้ตั้งเท้าหลังไว้ทีเ่ชือก  
สำาคัญอยูว่่า “ในเวลาที่น่ังแล้วอยา่งน้ีแล พวกนิครนถ์จักมีหัวปักตกลง.” 
ให้คนลาดเครือ่งลาดไว้เบ้ืองบนอาสนะทั้งหลาย โดยอาการที่หลุมจะไม่ปรากฏ, 
ให้คนล้างตุ่มใหญ่ๆ แล้ว  ให้ผูกปาก(ตุ่ม) ด้วยใบกล้วยและผ้าเกา่ 
ทำาตุ่มเปล่าเหล่าน้ันแล ให้เป้ือนด้วยเมล็ดข้าวต้มข้าวสวย เนยใส นำ้าอ้อย และขนมในภายนอกแล้ว ให้ตั้งไว้ข้างหลังเรือน.

ครหทิน รีบไปเรือนของสิริคุตน้ันแต่เช้าตรู่แล้ว ถามว่า “ท่านจดัแจงสักการะ เพือ่พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายแล้วหรือ?”

สิริคตุ. เออ สหาย  ข้าพเจ้าจดัแจงแล้ว.
ครหทิน. ก็สกัการะน่ันอยู่ไหน?
สิริคตุ. ข้าวต้มในตุ่มทั้งหลายน่ันประมาณเท่าน้ี, ข้าวสวยในตุ่มประมาณเท่าน้ี, 

เนยใส นำ้าอ้อย ขนม เป็นต้น ในตุ่มประมาณเท่าน้ี อาสนะปูไว้แล้ว.

ครหทินน้ัน กลา่วว่า “ดีละ” แล้วก็ไป.

ในเวลาที่ครหทินน้ันไปแล้ว พวกนิครนถ์ประมาณ ๕๐๐ ก็มา.

สิริคตุออกจากเรือน ไหวพ้วกนิครนถ์ด้วยเบญจางคประดิษฐ์แล้ว ยืนประคองอัญชลีอยู่เบ้ืองหน้าของนิครนถ์เหล่าน้ัน คดิว่า 
“นัยว่า ท่านทั้งหลาย ย่อมรู้เหตุทุกอยา่ง ต่างโดยเป็นเหตุที่เป็นอดตีเป็นต้น,  
อุปัฏฐากของพวกท่าน บอกแก่ข้าพเจ้าแล้วอยา่งน้ี;  
ถ้าพวกท่าน ย่อมรู้เหตุทั้งหมด, พวกท่านอยา่เข้าไปสู่เรือนของข้าพเจา้;  
เพราะเมื่อพวกทา่นเข้าไปสู่เรอืนของข้าพเจา้แล้ว ข้าวต้มไม่มีเลย ข้าวสวยเป็นต้นก็ไม่มี;  
ถ้าพวกท่านไมรู่้ จกัเข้าไป, เราให้พวกทา่นตกลงในหลุมคูถแล้ว จกัให้ตี,”

ครั้นคดิอย่างน้ันแล้ว จึงให้สัญญาแก่พวกบุรุษวา่ “พวกทา่นรู้ภาวะคือการน่ังของนิครนถ์เหล่าน้ันแล้ว ยืนอยู่ข้างหลัง 
พึงนำาเครื่องลาดในเบ้ืองบนแห่งอาสนะทั้งหลายออกเสีย, อาสนะเหล่าน้ันอย่าเป้ือนแล้วด้วยของไม่สะอาดเลย.”

ครั้งน้ัน สริิคุตพูดกะพวกนิครนถ์ว่า “นิมนต์มาข้างน้ีเถิด ครับ.”

พวกนิครนถ์เข้าไปแล้ว ก็ปรารภเพื่อจะน่ังบนอาสนะที่เขาปูไว้.

ครั้งน้ัน มนุษย์ทั้งหลายกล่าวกะนิครนถ์เหล่าน้ันว่า “จงรอก่อน ครับ, จงอย่าน่ังก่อน.”

นิครนถ์. เพราะอะไร?
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มนุษย์. การที่พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลาย เข้าไปสู่เรือนของพวกข้าพเจา้ รู้ธรรมเนียมแล้ว จึงน่ัง ย่อมสมควร.
นิครนถ์. ทำาอย่างไร จึงควรเล่า? ทา่น.
มนุษย์. การที่พระผู้เป็นเจ้าทั้งหมด ยืนอยูใ่กล้อาสนะที่ถึงแก่ตนๆ แลว้ น่ังลงพร้อมกันทีเดียว จึงควร.

ได้ยินวา่ สริิคุตน้ัน ในทำาพธิีน้ี กด็้วยคดิวา่ “เมื่อนิครนถ์คนหน่ึง ตกลงในหลุมแล้ว, นิครนถ์ที่เหลือ อยา่น่ังแล้ว.”

นิครนถ์เหล่าน้ัน กลา่วว่า “ดี” แล้วคดิว่า “การที่พวกเราทำาตามถ้อยคำาที่คนพวกน้ีบอกแล้ว สมควร.”

[พวกนิครนถ์ตกหลมุคูถ]

ครั้งน้ัน นิครนถ์ทั้งหมด ได้ยืนอยู่ใกล้อาสนะที่ถึงแล้วแก่ตนๆ โดยลำาดับ.

ลำาดับน้ัน พวกมนุษย์ กล่าวกะนิครนถ์เหล่าน้ันวา่ “พวกทา่นจงรีบน่ังพรอ้มกันทีเดียว ครับ” 
รู้ภาวะคือการน่ังของนิครนถ์เหล่าน้ันแล้ว จึงนำาเครื่องลาดเบ้ืองบนอาสนะทั้งหลายออก.

พวกนิครนถ์น่ังพรอ้มกันทีเดียว.

เท้าอาสนะทีต่ั้งไว้บนเชือก พลดัตกแล้ว.

พวกนิครนถ์หัวขะมำาตกลงในหลุม.

สิริคตุ เมื่อพวกนิครนถ์น้ัน ตกลงแล้ว  จึงปิดประตู ให้เอาท่อนไมต้ีพวกนิครนถ์ที่ตะกายข้ึนแล้วๆ ดว้ยพูดว่า 
“พวกท่าน ไม่รู้เหตุที่เป็นอดตี อนาคต และปัจจุบัน เพราะเหตุไร?” แล้วบอกว่า 
“การทำาเทา่น้ี จักสมควรแกพ่วกนิครนถ์เหล่าน้ัน” ดังน้ีแล้ว จึงให้เปิดประตู.

พวกนิครนถ์เหล่าน้ันออกแล้ว ปรารภเพื่อจะหนีไป.

ก็ในทางไปแห่งพวกนิครนถ์น้ัน  สิริคตุให้คนทำาพื้นที่อันทำาบรกิรรมด้วยปูนขาวไว้ให้ลื่น.

สิริคตุให้คนโบยซำ้าพวกนิครนถ์น้ัน ผู้ยืนอยู่ไม่ไดใ้นที่น้ัน ล้มลงแล้วๆ จึงส่งไปด้วยคำาว่า “การทำาเท่าน้ี พอแก่ทา่นทั้งหลาย.”

นิครนถ์เหล่าน้ันครำ่าครวญอยู่วา่ “พวกเรา อันท่านให้ฉิบหาย, พวกเรา อันท่านให้ฉิบหาย” 
ได้ไปสู่ประตูเรือนของอุปัฏฐากแล้ว.

[ครหทินฟ้องสิริคุตแด่พระราชา]

ครหทินเห็นประการอันแปลกน้ันของนิครนถ์เหล่าน้ันแล้ว โกรธ คิดว่า 
“เรา อันสิริคุตให้ฉิบหายแล้ว, มันให้โบยพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายของเรา ผู้เป็นบุญเขต 
ผู้ได้นามว่าสามารถเพ่ือจะให้เทวโลกท้ัง ๖ แก่มนุษย์ท้ังหลายผู้เหยียดมือออกไหว้อยู่  ตามความพอใจ ให้ถึงความฉิบหายแล้ว” 
จึงไปยังราชตระกูล กราบทูลให้พระราชาทรงทำาสินไหม๑ แก่สิริคตุน้ัน ๑ พันกหาปณะ.

ครั้งน้ัน พระราชาทรงส่งพระราชสาส์นไปแก่สริิคุตน้ัน.

๑ เงินค่าปรับ
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สิริคตุน้ัน ไปถวายบังคมพระราชาแล้ว กราบทูลวา่ 
“พระเจ้าข้า พระองคท์รงสอบสวนแล้ว จักปรับสินไหมได้,  ยังมิได้ทรงสอบสวน อย่าปรับ.”

พระราชา. เราสอบสวนดูแล้ว จึงจักปรับ.
สิริคตุ. ดีละ พระเจ้าข้า  ถ้ากระน้ัน จงปรับเถิด.
พระราชา. ถ้ากระน้ัน จงพูด.

สิริคตุ กราบทูลความเป็นไปน้ันทั้งหมด ตั้งต้นแต่เรื่องน้ีว่า 
“พระเจ้าข้า สหายของข้าพระองค์ เป็นสาวกของนิครนถ์ เข้าไปหาข้าพระองค์แล้ว กล่าวอย่างน้ีเนืองๆ ในที่ยืนที่น่ังเป็นต้นวา่
‘สหาย ประโยชน์อะไรของท่านด้วยพระสมณโคดมเล่า? ท่านเข้าไปหาพระสมณโคดมน้ัน จักได้อะไร?” ดังน้ีแล้ว กราบทูลวา่ 
“พระเจ้าข้า ถ้าการปรับสินไหม ในเพราะเหตุน้ี ควรแลว้ ขอจงปรับเถิด.” 

พระราชา ทรงแลดูครหทินแล้ว ตรัสวา่ “นัยวา่ เจา้พูดอย่างน้ัน จริงหรือ?”

ครหทิน. จริง พระเจา้ข้า.
พระราชา. เจา้คบพวกนิครนถ์ ผู้ไม่รู้แม้เหตุเพียงเท่าน้ีเที่ยวไปอยู่ ด้วยคดิว่า ‘เป็นครู’ 

บอกแก่สาวกของพระตถาคตว่า ‘ย่อมรู้ทุกอยา่ง’ เพราะเหตุไร?  
สินไหมอันเจ้ายกข้ึนปรับ จงมีแก่เจ้าเองเถิด.

ครหทินน้ันแล อันพระราชาทรงปรับสินไหมแล้ว ด้วยอาการอย่างน้ี.

พวกนิครนถ์ ผู้เข้าถึงสกุลของครหทินน้ันน่ันแล อันสริิคุตโบยไล่ออกแล้ว.

[ครหทินเตรยีมแก้แค้นสิริคุต]

ครหทินน้ัน โกรธสริิคุตน้ันแล้ว จำาเดิมแต่น้ัน ไมพู่ดกับดว้ยสิริคตุ เป็นเวลาประมาณกึ่งเดือน คิดวา่ 
“การเที่ยวไปโดยอาการอย่างน้ี ไม่ควรแก่เรา,  การที่เราทำาความฉิบหาย แม้แกพ่วกภกิษุผู้เข้าถึงสกุลของสิริคุตน้ัน ย่อมควร”
ดังน้ีแล้ว จึงเข้าไปหาสิริคตุ กลา่ววา่ “สหาย สิริคตุ.”

สิริคตุ. อะไร? สหาย.
ครหทิน. ธรรมดาญาติแลสหายทั้งหลาย ย่อมมีการทะเลาะกันบ้าง วิวาทกันบ้าง, 

ทา่นไม่พดูอะไรๆ, เพราะเหตุอะไร ทา่นจึงทำาอยา่งน้ัน?
สิริคตุ. สหาย ข้าพเจา้ไม่พูด ก็เพราะทา่นไม่พูดกับข้าพเจา้.  

กรรมใดอันข้าพเจา้ทำาแลว้, กรรมน้ันจงเป็นอันทำาแล้วเถิด;  เราทั้ง ๒ จักไม่ทำาลายไมตรีกัน.

จำาเดิมแตก่าลน้ัน สหายทั้ง ๒ ย่อมยืน ย่อมน่ัง ในที่แห่งเดียวกัน.

ต่อมาในกาลวันหน่ึง สิริคตุ กลา่วกะครหทินว่า 
“ประโยชน์อะไรของท่านด้วยพวกนิครนถ์เล่า? ท่านเข้าไปหานิครนถ์เหล่าน้ันจักได้อะไร? 
การเข้าไปหาพระศาสดาของเรากด็ี การถวายทานแก่พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายก็ดี จะไม่ควรแก่ท่านหรือ?” 

แม้ครหทินน้ันย่อมหวังเหตุน้ีเหมือนกัน, เพราะฉะน้ัน คำาพดูของสิริคุตน้ัน จึงได้เป็นเหมือนเกาที่แผลฝีดว้ยเล็บ.
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แม้ครหทินน้ัน ถามสิริคตุว่า “พระศาสดาของท่านย่อมรู้อะไร?”

สิริคตุ. ทา่นผู้เจริญ ท่านอย่าพูดอยา่งน้ัน, ข้ึนชื่อวา่สิ่งอันพระศาสดาของเราไม่รู้ไม่มี;  
พระศาสดาของเราน้ัน ย่อมรู้เหตุทั้งหมดตา่งโดยเหตุที่เป็นอดตีเป็นต้น, 
ย่อมกำาหนดจติของสัตว์ทั้งหลาย โดยอาการ ๑๖ อย่างได้.

ครหทิน. ข้าพเจ้าไม่ทราบอย่างน้ัน, เพราะเหตุอะไร ท่านจึงไม่บอกแก่ข้าพเจา้ ตลอดกาลประมาณเท่าน้ี? 
ถ้ากระน้ันท่านจงไป, จงทูลนิมนต์พระศาสดา เพื่อเสวยในวันพรุ่งน้ี ข้าพเจา้จักให้เสวย, 
ทา่นจงกราบทูล เพื่อทรงรับภิกษาของข้าพเจา้ พร้อมด้วยภิกษุ ๕๐๐ รูป.

สิริคตุเข้าไปเฝ้าพระศาสดา ถวายบังคมแล้ว กราบทูลอยา่งน้ีว่า 
“พระเจ้าข้า ครหทินสหายของข้าพระองค์ สั่งให้ทูลนิมนต์พระองค์, 
ทราบว่า ขอพระองค์ทรงรับภิกษาของครหทินน้ันพร้อมดว้ยภิกษุ ๕๐๐ รูปในวันพรุ่งน้ี; 
ก็ในวันก่อนแล กรรมชื่อน้ี อันข้าพระองค์ทำาแล้ว แกพ่วกนิครนถ์ ผู้เข้าถึงสกุลของครหทินน้ัน.   
ข้าพระองค์ย่อมไม่ทราบ แม้การทำาตอบ แก่กรรมอันข้าพระองค์ทำาแล้ว,  
ข้าพระองค์ไม่ทราบแม้ความที่ครหทินน้ัน ใคร่จะถวายภิกษุแก่พระองค์ดว้ยจิตอันบริสุทธิ์, 
พระองค์ทรงพิจารณาแล้ว, หากสมควร, จงทรงรับ; หากไม่สมควร, อย่าทรงรับ.” 

พระศาสดาทรงพิจารณาวา่ “ครหทินน้ัน ใคร่จะถวายแก่เราหรือหนอแล?” ได้ทรงเห็นว่า 
“ครหทินน้ัน ให้คนขุดหลุมใหญ่ในระหว่างเรือน ๒ หลังแล้ว ให้คนนำาไม้ตะเคียนมาประมาณ ๘๐ เล่มเกวียน 
จุดไฟแล้ว ต้องการจะให้เราตกลงในหลุมถ่านเพลิง แล้วข่มข่ี”  
ทรงพิจารณาอีกวา่ “เพราะเราไปในที่น้ันเป็นปัจจัย ประโยชน์จะมีหรือไม่มีหนอแล?” 
ลำาดับน้ัน ได้ทรงเห็นเหตุน้ีว่า “เราจกัเหยียดเท้าบนหลุมถ่านเพลิง, เสื่อลำาแพนที่วางปิดหลุมถ่านเพลิงน้ัน จกัหายไป, 
ดอกบัวใหญ่ประมาณเท่าล้อ จักผุดข้ึนทำาลายหลุมถ่านเพลิง, เมื่อเป็นเช่นน้ัน เราจักเหยียบกลีบบัว ไปน่ังบนอาสนะ, 
ภิกษุทั้ง ๕๐๐ จักไปน่ังอย่างน้ันเหมือนกัน;  
มหาชนจักประชุมกัน, เราจกัทำาอนุโมทนาด้วยคาถา ๒ คาถา ในสมาคมน้ัน, 
ในเวลาจบอนุโมทนา ความตรัสรูธ้รรม จกัมีแก่สัตว์ ๘ หมื่น ๔ พัน, 
สิริคตุและครหทิน จักเป็นโสดาบัน จักหว่านกองทรัพย์ของตนๆ ในศาสนา; การที่เราอาศัยกุลบุตรน้ีไป ย่อมสมควร” ดังน้ี
แล้ว จึงทรงรับภิกษา.

สิริคตุทราบการรับของพระศาสดาแล้ว จึงบอกแก่ครหทิน แลว้บอกว่า “ท่านจงทำาสักการะแก่พระโลกเชฏฐ์.”

[ครหทินเตรยีมรับพระศาสดา]

ครหทินคิดว่า “บัดน้ี เราจกัรู้กจิที่ควรทำาแกพ่ระสมณโคคมน้ัน” จึงให้ขุดหลุมใหญ่ไว้ในระหวา่งเรือน ๒ หลัง 
ให้นำาไม้ตะเคียนมาประมาณ ๘๐ เล่มเกวียน ให้จุดไฟสุมตลอดคืนยังรุ่งแล้ว ให้ทำากองถ่านเพลิงไม้ตะเคียนไว้ 
วางไม้เรียบบนปากหลุม ให้ปิดด้วยเสื่อลำาแพน  ให้ทาด้วยโคมัย ลาดท่อนไม้ผุไว้โดยข้างหน่ึงแล้ว ให้ทำาทางเป็นที่ไป 
สำาคัญอยู่ว่า “ในเวลาพวกสมณะเหยียบแล้วๆ อย่างน้ี  เม่ือท่อนไม้ท้ังหลายหักแล้ว พวกสมณะจักกล้ิงตกไปในหลุมถ่านเพลิง.” 
ให้ตั้งตุ่มไว้ในภาคแห่งหลังเรือน โดยวิธีที่สริิคุตตั้งแล้วเหมือนกัน, ให้ปูแม้อาสนะทั้งหลายไว้อย่างน้ันเหมือนกัน.
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สิริคตุไปเรือนของครหทินน้ันแต่เชา้ตรู่แล้ว กลา่วว่า “สหาย ท่านทำาสักการะแล้วหรือ?”

ครหทิน. เออ สหาย
สิริคตุ. ก็ สักการะน่ัน อยูท่ี่ไหน?

ครหทิน ตอบว่า “จงมา, จะดกูัน” แล้วแสดงของทั้งหมด โดยวิธทีี่สิริคตุแสดงแล้วเหมือนกัน.

สิริคตุกล่าววา่ “ดีละ สหาย.” 

มหาชน ประชุมแล้ว.

ก็เมื่อพระศาสดา อันคนผู้มิจฉาทิฏฐินิมนต์แล้ว, การประชุมใหญ่ย่อมมี.

ฝ่ายพวกมจิฉาทิฏฐิย่อมประชุมกัน ด้วยคดิวา่ “พวกเราจักเห็นประการอันแปลกของพระสมณโคดม.”

ฝ่ายพวกสัมมาทิฏฐิ ย่อมประชุมกัน ดว้ยคิดว่า “วันน้ี พระศาสดาจกัทรงแสดงธรรมเทศนาอย่างใหญ่, 
พวกเราจักกำาหนดพุทธวิสัย พุทธลีลา.”

ในวันรุ่งข้ึน พระศาสดา ได้เสดจ็ไปประตูเรือนของครหทิน กับภิกษุ ๕๐๐ รูป.

ครหทินน้ัน ออกจากเรือนแล้ว ถวายบังคมดว้ยเบญจางคประดิษฐ์ ยืนประคองอัญชลีอยู่เบ้ืองพระพักตร์ คดิวา่ 
“พระเจ้าข้า อุปัฏฐากของพระองค์ บอกแก่ข้าพระองค์อย่างน้ีวา่ 
‘ได้ยินว่า พระองค์ย่อมทรงทราบเหตุทุกอยา่ง ตา่งโดยเหตุที่เป็นอดตีเป็นต้น, 
ย่อมทรงกำาหนดจติของสัตว์ทั้งหลาย โดยอาการ ๑๖ อยา่งได’้,  
ถ้าพระองค์ทรงทราบอยู่, ขอพระองค์อยา่เสด็จเข้าไปสู่เรือนของข้าพระองค์, 
เพราะเมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปแล้ว ข้าวยาคูไม่มีเลย ภตัเป็นต้นก็ไม่มี, 
ก็แลข้าพระองค์จักยังทา่นทั้งหมด ให้ตกลงในหลุมถ่านเพลิงแล้วข่มข่ี;”  
ครั้นคดิอย่างน้ันแล้ว จึงรับบาตรของพระศาสดา กราบทูลว่า “ขอพระผู้มพีระภาค จงเสด็จมาทางน้ี” 
แล้วกราบทูลว่า “พระเจ้าข้า ผู้มาสู่เรือนของข้าพระองค์ รูธ้รรมเนียมแล้วมา จึงสมควร.”

พระศาสดา. เราทำาอยา่งไร จึงควรเล่า? ท่าน.
ครหทิน. ในเวลาที่ภิกษุรูปหน่ึงๆ เข้าไปข้างหน้า น่ังแล้ว ภิกษุอื่นมาในภายหลัง จึงควร.

ได้ยินวา่ ครหทินน้ัน ได้มีความปริวติกอย่างน้ีว่า 
“ภิกษุที่เหลือ เห็นภิกษุผู้ไปข้างหน้า ตกลงในหลุมถ่านเพลิงแล้ว จักไม่มา, เราจกัให้ภิกษุตกลงทีละรูปๆ เท่าน้ัน แล้วข่มข่ี.”

พระศาสดา ตรัสว่า “ดีละ” แล้วเสด็จเข้าไปแตพ่ระองค์เดียว.

ครหทิน ถึงหลุมถ่านเพลิงแล้ว ถอยออกไปยืนอยู่ กราบทูลว่า “ขอพระองค์เสด็จไปข้างหน้าเถิด พระเจา้ข้า.”

[ครหทินเลื่อมใสพระพุทธเจ้า]

ลำาดับน้ัน พระศาสดา ทรงเหยียดพระบาทลงเหนือหลุมถ่านเพลิง,  เสื่อลำาแพน หายไปแล้ว, 
ดอกบัวประมาณเท่าล้อผุดข้ึนทำาลายหลุมถ่านเพลิง.
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พระศาสดา ทรงเหยียบกลีบบัว เสด็จไปทรงน่ังลงบนพุทธอาสน์ ทีเ่ขาปูลาดไว้.

แม้ภิกษุทั้งหลาย ก็ไปน่ังบนอาสนะอย่างน้ันเหมือนกัน.

ความเร่าร้อนตั้งข้ึนแตก่ายของครหทินแล้ว.

เขาไปโดยเร็ว เข้าไปหาสิริคตุ บอกวา่ “นาย ขอท่านจงเป็นที่พึ่งของข้าพเจา้.”

สิริคตุ. น่ี อะไรกัน?
ครหทิน. ข้าวยาคูหรือภตัเป็นต้น เพื่อภกิษุ ๕๐๐ รูป ไม่มีในเรือน, ข้าพเจา้จะทำาอยา่งไรหนอแล?
สิริคตุ. กท็่านทำาอะไรไว้?
ครหทิน. ข้าพเจ้าให้คนทำาหลุมใหญ่ไว้ในระหวา่งเรือน ๒ หลัง เต็มด้วยถ่านเพลิง 

ด้วยหวังว่า ‘จักให้พวกภกิษุตกไปในหลุมถ่านเพลิงน้ันแล้วข่มข่ี.’  
ทีน้ัน ดอกบัวใหญ่ ผดุข้ึนทำาลายหลุมถ่านเพลิงน้ัน, 
ภิกษุทั้งหมด เหยียบกลีบบัว เดินไปน่ังบนอาสนะที่เขาปูลาดไว้, 
บัดน้ี ข้าพเจ้าจะทำาอย่างไร?

สิริคตุ. ทา่นแสดงแก่ข้าพเจ้าเดี๋ยวน้ีเองว่า ‘ตุ่มข้าวยาคูเท่าน้ี, ตุ่มภตัเป็นต้นเท่าน้ี, มิใช่หรือ?.
ครหทิน. น้ันเท็จ นาย, ตุ่มเปล่าทั้งน้ัน.
สิริคตุ. ชา่งเถิด, ท่านจงไป, จงตรวจดูข้าวยาคูเป็นต้น ในตุ่มเหล่าน้ัน.

ในขณะน้ันน่ันเอง ข้าวยาคใูนตุ่มทั้งหลายใด อันครหทินน้ันบอกแล้ว, ตุ่มเหล่าน้ัน เต็มดว้ยข้าวยาคูแล้ว, 
ภัตเป็นต้น ในตุ่มเหล่าใด อันครหทินบอกแล้ว, ตุ่มเหล่าน้ัน ได้เต็มแล้วดว้ยภัตเป็นต้นเทียว.

เพราะได้เห็นสมบัติน้ัน สรรีะของครหทิน เต็มดว้ยปีติและปราโมทย์แล้ว, จิตเลื่อมใสแล้ว.

เขาอังคาสภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจา้เป็นประมุข โดยความเคารพ 
ใคร่จะให้ทรงทำาอนุโมทนา จึงรับบาตรของพระศาสดา ผู้ทรงทำาภตักิจเสร็จแลว้.

[สัตว์ไมรู่้คุณพระศาสนา เพราะไร้ปัญญา]

พระศาสดา เมื่อจะทรงทำาอนุโมทนา ตรัสว่า 
“สัตว์เหล่าน้ีไม่รูคุ้ณแห่งสาวกของเรา และแห่งพระพุทธศาสนา เพราะความไม่มีปัญญาจกัษุน่ันเอง, 
สัตว์ผู้เว้นปัญญาจักษุ ชือ่ว่าผู้มดื,  ผู้มีปัญญา ชื่อว่ามีจกัษุ” ดังน้ีแล้ว ได้ตรัสพระคาถาเหล่าน้ีว่า๑

“ดอกบัวมีกลิ่นดี พึงเกิดในกองหยากเยื่อ๒ อันบุคคลทิ้งแล้วใกล้ทางใหญ่  
ดอกบัวน้ัน พึงเป็นที่ชอบใจ ฉันใด,  
สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจา้เมื่อปุถุชนเป็นดังกองหยากเยื่อเกิดแล้ว 
ย่อมไพโรจน์ล่วงซ่ึงปุถุชนผู้มืดทั้งหลาย ด้วยปัญญา ฉันน้ัน.”

๑ ท่ีแปลอย่างนั้น แปลตามนัยอรรถกถา. แต่บางท่านแปล ตตฺถ เป็นวิเสสนะ ของ สงฺการธานสฺมึ.
๒ เศษส่ิงของท่ีท้ิงแล้ว, ขยะ, มูลฝอย
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[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ สงกฺารธานสมฺึ คือ ในที่ทิ้งหยากเยื่อ, อธิบายว่า ในกองหยากเยื่อ.

สองบทว่า อุชฺฌิตสฺมึ มหาปเถ คือ อันบุคคลทิ้งแล้ว ใกลท้างใหญ่.

บทว่า สุจิคนฺธำ คือ มีกลิ่นหอม.

บทว่า มโนรมำ  มีวิเคราะห์วา่ ใจย่อมยินดใีนดอกบัวน้ี  เหตุน้ัน ดอกบัวน้ัน ชื่อว่า เป็นที่รื่นรมย์แห่งใจ.

บทว่า สงฺการภูเตสุ คือ เป็นดังหยากเยื่อ.

บทว่า ปุถุชฺชเน  ความว่า ซ่ึงโลกิยมหาชนทั้งหลาย ผู้มีชือ่อันได้แล้วอย่างน้ัน เพราะยังกิเลสหนาให้เกิด.

พระผู้มีพระภาคตรัสคำาน้ีไว้วา่ 
“ดอกบัวมกีลิ่นดี พึงเกิดในกองหยากเยื่อ อันบุคคลทิ้งแล้ว ใกลท้างใหญ่ แม้ไม่สะอาด น่าเกลียด ปฏิกูล, 
ดอกบัวน้ัน พึงเป็นที่ชอบใจ คือ พึงเป็นของน่าใคร่ พึงใจ 
ได้แก่ พึงเป็นของควรประดิษฐานไว้เหนือกระหม่อมแห่งอิสรชนทั้งหลาย มีพระราชาและมหาอมาตย์ของพระราชาเป็นต้น 
ชื่อฉันใด;  
สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือ ภิกษุผู้ขีณาสพ ก็ฉันน้ันเหมือนกัน,  
เมื่อปุถุชน แม้เป็นดังกองหยากเยื่อเกิดแล้ว, แม้เกดิในระหวา่งแห่งมหาชน ผู้ไม่มีปัญญา ไม่มีจักษุ 
ย่อมไพโรจน์ล่วงด้วยกำาลังแห่งปัญญาของตน เห็นโทษในกามทั้งหลาย และอานิสงส์ในการออกบวช ออกบวชแล้ว 
ย่อมไพโรจน์ล่วง แม้ด้วยคุณสกัวา่การบรรพชา, 
แม้ยก (ตน) ข้ึนสู่ศีล สมาธิ ปัญญา วิมุตติ วิมตุติญาณทัสสนะ ยิ่งกว่าคุณสักว่าการบรรพชาน้ัน 
ก็ย่อมไพโรจน์ คือ งามล่วง ซ่ึงปุถุชนผู้มืดทั้งหลาย.”

[ครหทินกับสิริคุตบรรลุโสดาปัตติผล]

ในเวลาจบเทศนา ความตรัสรู้ธรรม ได้มีแล้ว แก่สัตว์ ๘ หมื่น ๔ พัน.

ครหทินและสิริคตุบรรลุโสดาปัตติผลแล้ว.

๒ คนน้ัน หวา่นทรพัย์ของตนทั้งหมดลงในพระพทุธศาสนาแล้ว.

พระศาสดาได้เสดจ็ลุกจากอาสนะ ไปสู่วิหาร.

ภิกษุทั้งหลาย ยังกถาให้ตั้งข้ึนในโรงธรรมเวลาเย็นว่า 
“น่าเลื่อมใส! ธรรมดาคุณของพระพุทธเจ้า น่าอัศจรรย์,  ดอกบัวผุดข้ึนทำาลายกองถ่านตะเคียน ชื่อเห็นปานน้ันแล้ว.”

พระศาสดาเสด็จมาแล้ว ตรัสถามวา่ “ภิกษุทั้งหลาย บัดน้ี พวกเธอน่ังประชุมกันด้วยกถาอะไรหนอ?” 
เมื่อภิกษุทั้งหลาย กราบทูลวา่ “ดว้ยกถาชื่อน้ี” แล้ว จึงตรัสวา่ 
“ภิกษุทั้งหลาย ข้อที่ดอกบัวผุดข้ึนแต่กองถ่านเพลิง เพื่อเราผู้เป็นพระพุทธเจ้า ในกาลบัดน้ี ไม่น่าอัศจรรย์,  
ในกาลก่อน ดอกบัวเหล่าน้ัน ก็ผุดข้ึนแล้ว เพื่อเรา แม้ผู้เป็นโพธิสตัว์เป็นไปอยู่ในประเทศญาณ,” 
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อันภิกษุเหล่าน้ัน ทูลอ้อนวอนวา่ “ในกาลไร พระเจ้าข้า, ขอพระองค์จงตรัสบอกแก่ข้าพระองค์ทั้งหลาย” ดังน้ีแล้ว 
จึงทรงนำาอดตีนิทานมา ตรัสขทิรังคารชาดก๑ น้ี ให้พิสดารว่า

“เรามีเทา้ข้ึนเบ้ืองบน มีศีรษะลงเบ้ืองตำ่า จะตกสู่เหวโดยแท้  
เราจักไม่ทำากรรมอันมิใช่ของพระอริยะ;  เชิญท่านรับก้อนข้าวเถิด” 

ดังน้ีแล.

เรื่องครหทิน จบ.

ปุปผวรรค วรรณนา จบ.

วรรคที่ ๔ จบ.

๑ ขุ. ชา. ๒๗/๑๓ ตทฏฺฐกถา. ๑/๓๓๘.
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๕. พาลวรรค วรรณนา
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๑. เรือ่งบุรุษคนใดคนหนึ่ง
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพระเจ้าปเสนทิโกศลและบุรุษคนใดคนหน่ึง ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า 
“ทีฆา ชาครโต รตตฺิ” เป็นต้น.

[พระราชาประทักษิณพระนคร]

ได้ยินวา่ ในวันมหรสพวันหน่ึง พระราชา พระนามว่าปเสนทิโกศล ทรงช้างเผือกลว้นเชือกหน่ึง ชื่อปุณฑรีกะ
ซ่ึงประดับประดาแล้ว ทรงทำาประทักษิณพระนครด้วยอานุภาพแห่งพระราชาอันใหญ่.

เมื่ออาชญาเป็นเหตุให้บุคคลลุกไป เป็นไปอยู่,๑  มหาชนถูกราชบุรุษโบย ดว้ยวตัถุมีก้อนดินและท่อนไม้เป็นต้น 
หนีไป ก็ยังเอี้ยวคอกลับและดูอยู่น่ันแล.

ได้ยินวา่ ข้อน้ี เป็นผลแห่งทานที่พระราชาทั้งหลาย ทรงถวายดีแล้ว.

[อำานาจความรกั]

ภรรยาของทุคคตบุรุษแม้คนใดคนหน่ึง ยืนอยูท่ี่พื้นชั้นบนแห่งปราสาท ๗ ชั้น เปิดบานหน้าตา่งบานหน่ึง 
พอแลดพูระราชาแล้วก็หลบไป.

การหลบไปของหญิงน้ัน ปรากฏแก่พระราชา ราวกับว่า พระจันทร์เพ็ญเข้าไปสู่กลีบเมฆ.

ท้าวเธอ ทรงมีพระหฤทัยปฏิพัทธ์ในหญิงน้ัน เป็นประหน่ึงวา่ ถึงอาการพลัดตกจากคอช้าง 
ทรงรีบทำาประทักษิณพระนครแล้ว เสด็จเข้าสู่ภายในพระราชวัง 
ตรัสกะอมาตย์คนสนิทนายหน่ึงว่า “ปราสาทที่เราแลดูในที่โน้น เธอเห็นไหม?”

อมาตย์. เห็น พระเจ้าข้า.
พระราชา. เธอได้เห็นหญิงคนหน่ึงในปราสาทน้ันไหม?
อมาตย์. ได้เห็น พระเจ้าข้า.
พระราชา. เธอจงไป, จงรู้ความที่หญิงน้ัน มีสามีหรือไม่มีสามี.

อมาตย์น้ันไปแล้ว ทราบความที่หญิงน้ันมีสามี จึงมากราบทูลแก่พระราชาวา่ “หญิงน้ันมีสามี.”

ทีน้ัน เมื่อพระราชา ตรัสว่า “ถ้ากระน้ัน เธอจงเรียกสามีของหญิงน้ันมา,” อมาตย์น้ัน ไปพูดว่า 
“มาน่ีแน่ะ นาย, พระราชารับสั่งหาทา่น.”

บุรุษน้ันคิดวา่ “อันภัยพึงบังเกิดข้ึนแก่เรา เพราะอาศัยภรรยา” เมื่อไม่อาจจะขัดขืนพระราชอาญา 
จึงได้ไปถวายบังคมพระราชา ยืนอยู่แล้ว.

ขณะน้ัน พระราชา ตรัสกะบุรุษน้ันวา่ “เธอจงบำารุงเรา.”

๑ หมายความว่า ตำารวจกำาลังทำาการขับไล่คนไม่ให้ยืนเกะกะทางเสด็จ.
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บุรุษ. ข้าแต่สมมติเทพ อยา่เลย,  ข้าพระองค์ ทำาการงานของตน ถวายสว่ยแด่พระองค์อยู่, 
การเลี้ยงชพีน้ันแล จงมีแก่ข้าพระองค์เถิด.

พระราชา ตรัสว่า “เราไม่มีความต้องการด้วยสว่ยของเธอ, จำาเดิมแตว่ันน้ีไป เธอจงบำารุงเรา” 
แล้วให้พระราชทานโล่และอาวุธแก่บุรุษน้ัน.

ได้ยินวา่ พระราชา ไดท้รงดำารอิย่างน้ีวา่ “เราจักยกโทษบางอยา่งของเขาข้ึนแล้วฆ่าเสีย ริบเอาภรรยา.”

ทีน้ัน เขากลวัแต่มรณภัย เป็นผู้ไม่ประมาท บำารุงพระราชาน้ันแล้ว.

พระราชาไม่ทรงเห็นช่อง (โทษ) แห่งบุรุษน้ัน เมื่อความเร่ารอ้นเพราะกามเจริญอยู่ ทรงดำาริวา่ 
“เราจะยกโทษของบุรุษน้ันข้ึนสักอย่างหน่ึง แล้วลงราชอาญา” จึงรับสั่งให้เรียกบุรุษน้ันมาแล้ว ตรัสอยา่งน้ีว่า 
“ผู้เจริญ เธอจงไปจากที่น้ีสู่ทีช่ื่อโน้น แห่งแม่นำ้า ในที่สุดประมาณ ๕ โยชน์ 
นำาเอาดอกโกมุทดอกอุบลและดินสีอรุณมา (ให้ทัน) ในเวลาเราอาบนำ้าในเวลาเย็น, 
ถ้าเธอไม่พึงมาในขณะน้ัน, เราจักลงอาญาแก่เธอ.”

[ความลำาบากในราชสำานัก]

ได้ยินวา่ เสวก๑ ลำาบากกวา่ทาสแม้ทั้ง ๔.

จริงอยู่ ทาสทั้งหลาย มีทาสที่เขาไถ่มาด้วยทรัพย์เป็นต้น ยังได้เพื่อจะพูดว่า “ผมปวดศีรษะ, ผมปวดหลัง” แล้วพักผ่อน.

คำาทีท่าสทั้งหลายกลา่วแล้วได้พกัผ่อนน้ัน ย่อมไม่มีแก่เสวก, เสวกควรทำาการงานตามรับสั่งเท่าน้ัน;  
เพราะเหตุน้ัน บุรุษน้ัน คดิอยู่วา่ “เราต้องไปเป็นแน่แท้,  
ชื่อวา่ดินสีอรุณกับดอกโกมุทและดอกอุบล ย่อมเกิดในภพแห่งนาค, เราจักได้ที่ไหน?” 
กลัวแต่มรณภัย ไปเรือนแล้ว กล่าวว่า “หล่อน ภัตสำาหรับฉันสำาเร็จแล้วหรอื?” 

ภรรยา กล่าวว่า “ยังตั้งอยู่บนเตา นาย.” 

เขาไม่อาจจะรออยู่ จนกว่าภรรยาจะปลงภัตลงได้ จึงให้ภรรยาเอากระบวยตักนำ้าข้าว เท (ปนกับ) ข้าวที่แฉะน้ันเอง 
ลงในกระเช้า พร้อมดว้ยกับตามแตจ่ะได้ ถือเอาแล้ว เดินดุ่มไปแล้วสิ้นทางโยชน์หน่ึง.

เมื่อเขากำาลังเดินไปน่ันแหละ ภัตได้สุกแล้ว.

เขาแบ่งภัตไว้หน่อยหน่ึง ทำาไม่ให้เป็นเดนบริโภคอยู่ พบคนเดินทางคนหน่ึง จึงกล่าววา่ 
“ภัตหน่อยหน่ึงเท่าน้ัน ฉันแบ่งออกทำาไม่ให้เป็นเดนมีอยู่,  เธอจงรับไปบรโิภคเถิด นาย.”

เขารับไปบรโิภคแล้ว.

แม้บุรุษนอกน้ี บริโภคแล้ว ก็โปรยภัตลงในนำ้ากำามือหน่ึง บ้วนปากแล้ว ประกาศข้ึน ๓ ครั้งด้วยเสียงอันดังวา่ 
“ขอพวกนาค ครุฑและเทวดา ผู้สิงอยู่ในประเทศแห่งแม่นำ้าน้ี จงฟังคำาของข้าพเจ้า;  
พระราชาทรงปรารถนาจะลงอาชญาแก่ข้าพเจ้า ทรงบังคับข้าพเจ้าว่า 

๑ เสวกะ, คนใช้, ข้าราชการในราชสำานัก
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“เธอจงนำาเอาดินสีอรุณกับดอกโกมุทและดอกอุบลมา,”  
ก็ภัตที่ข้าพเจ้าให้แก่มนุษย์เดินทางแล้ว, ทานที่ข้าพเจ้าให้แล้วน้ัน มีอานิสงส์ตั้งพัน,  
ภัตที่ข้าพเจ้าให้แก่ปลาทั้งหลายในนำ้า, ทานที่ข้าพเจ้าให้น้ันมีอานิสงส์ตั้งร้อย, 
ข้าพเจา้ให้ผลบุญประมาณเท่าน้ี ให้เป็นส่วนบุญแก่ทา่นทั้งหลาย;  
ท่านทั้งหลายจงนำาดินสีอรุณกับดอกโกมุทและดอกอุบลมาให้แก่ข้าพเจา้เถิด.”

พญานาค ผู้อาศัยอยู่ในประเทศน้ัน ได้ยินเสียงน้ัน จึงไปสู่สำานักบุรุษน้ัน ดว้ยเพศแห่งคนแก่ กล่าวว่า 
“ท่านพูดอะไร?.

บุรุษน้ัน จึงกลา่วซำ้าอยา่งน้ันน่ันแหละ, เมื่อพญานาค กลา่ววา่ “ทา่นจงให้ส่วนบุญน้ันแก่เรา,” จึงกลา่ววา่ “เราให้ นาย”.

เมื่อพญานาค กลา่วแม้อีกวา่ “ทา่นจงให้,” กก็ล่าว (ยืนคำา) วา่ “เราให้นาย.” 

พญานาคน้ัน ให้นำาสว่นบุญมาอยา่งน้ันสิ้น ๒-๓ คราวแล้ว จึงไดใ้ห้ดินสีอรุณกับดอกโกมุทและดอกอุบล (แก่บุรุษน้ัน).

ฝ่ายพระราชา ทรงดำาริวา่ 
“ธรรมดามนุษย์ทั้งหลาย มีมนต์มาก,  ถ้าบุรุษน้ัน พึงได้ (ของน้ัน) ดว้ยอุบายบางอย่างไซร้,  กิจของเราก็ไมพ่ึงสำาเรจ็,” 

ท้าวเธอรับสั่งให้ปิดประตู (เมือง) เสียแต่วันทีเดียว แล้วให้นำาลูกดาลไปยังสำานักของพระองค์.

บุรุษแม้นอกน้ี มาทันในเวลาพระราชาทรงสรงสนานเหมือนกัน เมื่อไม่ได้ประตู จึงเรียกคนยามประตู กล่าวว่า 
“ท่านจงเปิดประตู.” 

คนยามประตกูล่าวว่า “เราไม่อาจจะเปิดได้, พระราชารับสั่งให้นำาลูกดาลไปสู่พระราชมณเฑียรแต่กาลยังวันทีเดียว.” 

บุรุษน้ัน แม้บอกว่า “เราเป็นราชทูต, ท่านจงเปิดประตู” เมื่อไม่ได้ประตู จึงคดิวา่ 
“บัดน้ี เราจะไม่มีชีวิต, เราจกัทำาอยา่งไรหนอแล?” 
แล้วโยนก้อนดินไปที่ธรณีประตูข้างบน แขวนดอกไม้ไว้บนธรณีประตูน้ัน ตะโกนร้องข้ึน ๓ ครั้งว่า 
“ชาวพระนคร ผู้เจริญทั้งหลาย ขอท่านทั้งหลาย จงรู้ความที่กจิอันข้าพเจ้าทำาตามรับสั่งของพระราชาแล้วเถิด; 
พระราชาทรงใคร่จะยังเราให้พินาศ ด้วยเหตุไม่สมควร” แล้วคดิอยู่วา่ 
“เราจกัไปที่ไหนหนอแล?” ได้ทำาความตกลงใจว่า “ธรรมดาภิกษุทั้งหลาย มีใจอ่อนโยน, เราจกัไปสู่วิหารแล้วนอน.” 

ธรรมดาสัตว์เหล่าน้ี ในเวลาได้รับสุข ไม่ทราบแม้ความที่ภิกษุทั้งหลายมีอยู่ พอถูกทกุข์ครอบงำา จึงปรารถนาจะไปวิหาร;

เพราะเหตุน้ัน แม้บุรุษน้ัน ก็คดิว่า “ที่พึ่งอยา่งอื่นของเราไม่มี” จึงไปยังวิหาร นอนอยู่ในที่สำาราญแห่งหน่ึง.

แม้เมื่อพระราชา ไม่ได้การหลับอยู่ตลอดราตรี ทรงรำาพึงถึงหญิงอยู่, ความรุ่มร้อนเพราะกามเกิดข้ึนแล้ว.

ท้าวเธอทรงคดิวา่ “ในขณะที่ราตรีสว่างแล้วน่ันแหละ เราจกัให้ฆ่าบุรุษน้ันเสีย แล้วให้นำาเอาหญิงน้ันมา.”

[เรื่องของเปรตผู้กล่าวอักษร ทุ. ส. น. โส.]

ในขณะน้ันน่ันแล บุรุษ ๔ คน ที่เกิดในนรกชื่อโลหกุมภี ซ่ึงลึกได้ ๖๐ โยชน์ ถูกไฟนรกไหม้กลิ้งไปมาอยู่ 
ดุจข้าวสารในหม้อที่กำาลังเดือดพลา่น (จมลงไป) ถึงพื้นภายใต้ ๓ หมื่นปีแล้ว  (ลอดข้ึนมา) ถึงที่ขอบปากอีกโดย ๓ หมื่นปีอีก.
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สัตว์นรกเหล่าน้ัน ยกศรีษะข้ึนและดูกันและกันแล้ว ปรารถนาเพื่อจะกลา่วคาถาตนละคาถา (แต่) ไม่อาจจะกล่าวได้ 
จึงกลา่วอักษรตนและอักษร แล้วหมุนกลับไปสู่โลหกุมภีอย่างเดิม.

พระราชา เมื่อไม่ทรงได้การหลับ ได้ยินเสียงน้ันในระหว่างแห่งมัชฌิมยาม ทรงหวาดหวั่น มีพระหทัยสะดุ้ง ทรงดำารวิ่า 
“อันตรายแห่งชีวิต จักมีแก่เราหรือหนอ? หรือจักมีแก่พระอัครมเหสี, หรือราชสมบัติของเราจักพินาศ?,” 
ไม่อาจหลับพระเนตรทั้ง ๒ ไดต้ลอดคืนยังรุ่ง.

พอเวลาอรณุข้ึน ทา้วเธอรับสั่งให้หาปุโรหิตมาแล้ว ตรัสว่า 
“อาจารย์ เสียงที่น่ากลัวอยา่งใหญ่ เราได้ยินในระหวา่งแห่งมัชฌิมยาม, 
เราไม่ทราบวา่ ‘อันตรายจักมีแกร่าชสมบัติ หรือแก่พระมเหสี แก่เราหรือแก่ใคร?’ เพราะเหตุน้ัน เราจึงให้เชิญท่านมา.”

[พราหมณ์โง่แนะนำาให้พระราชาบูชายัญ]

ปุโรหิต. ข้าแต่มหาราช เสียงที่พระองค์ทรงสดับอย่างไร?
ราชา. อาจารย์ เราได้ยินเสียงเหล่าน้ีวา่ ‘ทุ. ส. น. โส.’ ทา่นจงใคร่ครวญผลสำาเร็จแห่งเสียงเหล่าน้ีดู.

เหตุอะไรๆ ย่อมไม่ปรากฏแกพ่ราหมณ์ ราวกะเข้าไปสู่ที่มืดใหญ่.

ปุโรหิตน้ันกลัวว่า “ก็เมื่อเราทูลวา่ ‘ข้าพระองค์ไมท่ราบ’ ดังน้ี ลาภสักการะของเราจักเสื่อม” จึงทูลว่า 
“ข้าแต่มหาราช เหตุน้ีหนัก.”

ราชา. เหตุอะไร? อาจารย์.
ปุโรหิต. อันตรายแห่งชีวติ จะปรากฏแก่พระองค์.

พระราชาทรงหวาดหวั่นตั้ง ๒ เท่า ตรัสว่า “อาจารย์ เหตุเครื่องบำาบัดอะไรๆ มีอยู่หรือ?”

ปุโรหิต. มีอยู่มหาราช, พระองค์อย่าทรงหวาดหวั่นเลย, ข้าพระองค์รูพ้ระเวท ๓๑.
ราชา. เราได้อะไรเล่า? จึงจะควร.
ปุโรหิต. ขอเดชะ พระองค์ทรงบูชายัญ มีสตัว์อยา่งละ ๑๐๐ ทุกอย่างแล้ว จักไดช้ีวิต.
ราชา. ได้อะไร? จึงควร

ปุโรหิตน้ัน เมื่อจะให้จับปาณชาตชินิดหน่ึงๆ ให้ได้ชนิดละ ๑๐๐ อย่างน้ี คอื ชา้ง ๑๐๐ ม้า ๑๐๐ โคอุสภะ ๑๐๐ 
แม่โคนม ๑๐๐ แพะ ๑๐๐ แกะ ๑๐๐ ไก่ ๑๐๐ สุกร ๑๐๐ เด็กชาย ๑๐๐ เด็กหญิง ๑๐๐, จึงคิดวา่ 
“ถ้าเราจักให้จับเอาแต่จำาพวกเน้ือเท่าน้ัน, ชนท้ังหลายก็จะพูดว่า ‘ปุโรหิต ให้จับเอาแต่สัตว์ท่ีเป็นของกินได้สำาหรับตนเท่าน้ัน;” 
เพราะเหตุน้ัน จึงให้จับทั้งพวก ช้าง ม้า และมนุษย์ (ดว้ย).

พระราชาทรงดำารวิ่า “ความเป็นอยู่ของเราน่ันแหละเป็นลาภของเรา” จึงตรัสว่า “ท่านจงจับสัตว์ทุกชนิดเร็ว.”

พวกมนุษย์ผู้ที่ไดร้ับสั่ง ก็จับเอามากเกินประมาณ.

๑ เวท ๓ คือ อิรุพเพท เป็นคัมภีร์มีคาถากล่าวถึงช่ือเทวดาและอ้อนวอนขอให้ช่วยกำาจัดภยัต่างๆ ๑   
ยชุพเพท เป็นคัมภีร์กล่าวถึงพิธีการบูชายัญ เช่น เซ่นสรวงต่างๆ ๑   สามเพท เป็นคัมภีร์กล่าวถึงอุบายชนะศึก ๑.
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[บาลีโกสลสังยุต]

จริงอยู่ พระธรรมสังคาหกาจารย์ กล่าวแม้คำาน้ีไวใ้นโกสลสังยุตว่า 
“ก็โดยสมัยน้ันแล ยัญใหญ่เป็นอาการปรากฏเฉพาะ แก่พระเจ้าปเสนทิโกศลแล้ว, 
โคอุสภะ ๕๐๐ ลูกโคผู้ ๕๐๐ ลูกโคตัวเมีย ๕๐๐ แพะ ๕๐๐ แกะ ๕๐๐ ถูกนำาเข้าไปหาหลักแล้ว เพื่อประโยชน์แก่ยัญ, 
สัตว์เหล่าน้ันแม้ใด คือทาสก็ดี, ทาสีก็ดี, คนใช้กด็ี, กรรมกรกด็ี, ย่อมมีเพื่อยัญน้ัน, 
สัตว์แม้เหล่าน้ัน ถูกเขาคุกคามดว้ยอาชญา ถูกภัยคุกคามแล้ว มีหน้าชุ่มด้วยนำ้าตา ร้องไห้ 
ทำาบรกิรรม (ครำ่าครวญ) อยู่.”๑

[พระนางมลัลิกาทรงเปลื้องทุกข์ของสัตว์]

มหาชน ครำ่าครวญอยู่เพื่อประโยชน์แก่หมู่ญาติของตนๆ ได้ร้องเสียงดังแล้ว; 

เสียงน้ัน ได้เป็นราวกะวา่เสียงถล่มแห่งมหาปฐพี.

ครั้งน้ัน พระนางมัลลิกาเทวี ทรงสดับเสียงน้ันแล้ว เสด็จไปสู่ราชสำานัก ทูลถามวา่ “ข้าแต่มหาราช เพราะเหตุไรหนอแล? 
พระอินทรีย์ของพระองค์ไม่เป็นปกติ, พระองค์ย่อมทรงปรากฏดุจมพีระรูปอิดโรย.”

ราชา. ประโยชน์อะไรของเธอเล่า? มัลลิกา,  เธอไม่รู้อสรพิษเลื้อยอยู่ในที่ใกล้หูของเราหรอื?
มัลลิกา. น่ันเหตุอะไร? พระเจ้าข้า.
ราชา. ในสว่นราตรี เราได้ยินเสียงชื่อเห็นปานน้ี, 

เราจึงถามปุโรหิต ได้สดับวา่ ‘อันตรายแห่งชีวิตย่อมปรากฏแก่พระองค์, 
พระองค์ทรงบูชายัญ มีสตัว์ชนิดละ ๑๐๐ ทุกชนิดแล้ว จักได้ชวีิต’.
จึงคิดวา่ ‘ความเป็นอยู่ของเราน่ันแหละ เป็นลาภของเรา’ จึงสั่งให้จับสัตว์เหล่าน้ีไว้แล้ว.

พระนางมัลลิกาเทวี ทูลว่า “ข้าแต่มหาราช พระองค์เป็นคนบอดเขลา; 
ทรงมีภกัษามาก พระองค์ย่อมเสวยโภชนะอันหุงดว้ยข้าวตั้งทะนาน มีสูปะและพยัญชนะหลากๆ หลายอยา่ง, 
พระองค์ทรงราชย์ในแคว้นทั้ง ๒ ก็จริง, แตพ่ระปัญญาของพระองค์ยังเขลา.”

ราชา. เพราะเหตุไร? เธอจึงพูดอยา่งน้ัน.
มัลลิกา. การได้ชีวติของคนอื่นเพราะการตายของคนอื่น  พระองค์เคยเห็น ณ ที่ไหน? 

เพราะเหตุไร พระองค์จึงทรงเชื่อถ้อยคำาของพราหมณ์ผู้อันพาลแล้ว โยนทกุข์ไปในเบ้ืองบนของมหาชนเล่า? 
พระศาสดา ผู้เป็นอัครบุคคลของโลกทั้งเทวโลก มีพระญาณไม่ขัดข้องในกาลทั้งหลายมีอดตีกาลเป็นต้น 
ประทับอยู่ในพระวิหารใกล้เคียง,  พระองค์ทูลถามพระศาสดาน้ันแล้ว 
จงทรงทำาตามพระโอวาทของพระองค์เถิด.

ครั้งน้ันแล พระราชา เสด็จไปวิหารกับพระนางมัลลกิา ด้วยยานเบา ถูกมรณภัยคุกคามแล้ว ไม่อาจจะทูลอะไรๆ ได้ 
ถวายบังคมพระศาสดาแล้ว ทรงน่ัง ณ ส่วนข้างหน่ึง.

ลำาดับน้ัน พระศาสดาทรงทักทายพระราชาน้ันก่อนว่า “เชิญเถิด มหาบพิตร พระองค์เสด็จมาจากไหนแต่ยังวันนักเล่า?”.

๑ สำ. ส. ๑๕/๑๐๙.
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พระราชาแม้น้ัน ก็ทรงน่ังน่ิงเงียบเสีย.

ลำาดับน้ัน พระนางมัลลกิา กราบทูลแดพ่ระผู้มพีระภาคว่า 
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ได้ทราบวา่ พระราชาทรงสดับเสียง (ประหลาด) ในระหวา่งแห่งมัชฌิมยาม, 
เมื่อเช่นน้ัน ท้าวเธอจึงทรงบอกเหตุน้ันแก่ปุโรหิต,  
ปุโรหิต กราบทูลว่า ‘อันตรายแห่งชีวิต จักมีแกพ่ระองค์,  เมื่อพระองค์จับสัตวอ์ย่างละ ๑๐๐ ทกุชนิด 
บูชายัญดว้ยโลหิตในคอของสัตว์เหล่าน้ัน เพื่อประโยชน์แก่อันขจัดอันตรายน้ัน, พระองค์จักได้ชีวติ,’  
พระราชาให้จับสัตว์ไว้เป็นอันมาก;  เพราะเหตุน้ัน หม่อมฉันจึงนำาพระราชามา ณ ที่น้ี.”

พระศาสดา. ได้ยินว่า อย่างน้ันหรือ? มหาบพติร.
ราชา. อยา่งน้ัน พระเจ้าข้า.
พระศาสดา. เสียง พระองค์ทรงสดับแล้ว อยา่งไร?

พระราชาน้ัน ทูลโดยทำานองที่พระองค์สดับแล้ว.

แสงสว่างเป็นอันเดียวได้ปรากฏแดพ่ระตถาคต เพราะทรงสดับเน้ือความน้ัน.

ลำาดับน้ัน พระศาสดา ตรัสกะพระราชาน้ันวา่ “พระองค์อยา่ทรงหวาดหวั่นเลย มหาบพติร, อันตรายไม่มีแก่พระองค์, 
สัตว์ทั้งหลายผู้มีกรรมลามก เมื่อทำาทกุข์ของตนๆ ให้แจ้ง จึงกล่าวอย่างน้ี.”

พระราชา ทูลวา่ “ก็กรรมอะไร? อันสัตว์เหล่าน้ันทำาไว้ พระเจา้ข้า.”

[พระศาสดาทรงแสดงโทษปรทาริกกรรม]

พระผู้มีพระภาค เมื่อจะทรงแสดงกรรมของสัตว์นรกเหล่าน้ัน จึงตรัสวา่ “ถ้ากระน้ัน พระองค์จงทรงสดับ มหาบพติร” 
แล้วทรงนำาอดตีนิทานมา (ตรัส) ว่า

“ในอดตีกาล เมื่อมนุษย์มีอายุ ๒ หมื่นปี, พระผู้มีพระภาคพระนามว่า กัสสปะ อุบัติข้ึนในโลก 
เสด็จเที่ยวจาริกไปกับด้วยพระขีณาสพ ๒ หมื่น ได้เสด็จถึงกรุงพาราณสี.

ชาวกรุงพาราณสี ๒ คนบ้าง ๓ คนบ้าง มากกว่าบ้าง รวมเป็นพวกเดียวกัน ยังอาคันตุกทานให้เป็นไปแล้ว.

ในกาลน้ัน ในกรุงพาราณสีได้มีเศรษฐีบุตร ๔ คน มีสมบัติ ๔๐ โกฏิ เป็นสหายกัน.

เศรษฐีบุตรเหล่าน้ัน ปรึกษากันว่า “ในเรือนของพวกเรามีทรพัย์มาก, พวกเราจะทำาอะไรดว้ยทรัพย์น้ัน.”

เมื่อพระพุทธเจา้เห็นปานน้ัน เสด็จเที่ยวจาริกไปอยู่ บรรดาเศรษฐีบุตรเหล่าน้ัน มิได้กลา่วว่า 
“พวกเราจักถวายทาน, จกัทำาบูชา, จักรักษาศีล,” 
คนหน่ึงกล่าวอยา่งน้ีก่อนวา่ “พวกเราดื่มสุราที่เข้ม เคี้ยวกินเน้ือที่มีรสอร่อย จักเที่ยวไป, ชีวติน้ีของพวกเราจักมีผล.”

อีกคนหน่ึง กลา่วอย่างน้ีว่า “พวกเราจักบรโิภคภัตแห่งข้าวสารแห่งข้าวสาลีมีกลิ่นหอมที่เก็บค้างไว้ ๓ ปี ดว้ยรสเลิศตา่งๆ 
เที่ยวไป.”

อีกคนหน่ึง กลา่วอย่างน้ีว่า “พวกเราจักให้เขาทอดของควรเคี้ยวแปลกๆ มีประการตา่งๆ เคี้ยวกินเที่ยวไป.”
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อีกคนหน่ึง กลา่วอย่างน้ีว่า “แน่ะเพื่อน พวกเราจักไม่ทำากิจอะไรๆ แม้อยา่งอื่น, 
หญิงทั้งหลาย เมื่อเรากลา่วว่า ‘จักให้ทรัพย์,’ ชื่อว่าไม่ปรารถนา ย่อมไม่มี;  
เพราะเหตุน้ัน พวกเรารวบรวมทรัพย์ไว้แล้ว จักล่อลวง (หญิง) ทำาปรทารกิกรรม๑.”

เศรษฐีบุตรทั้งหมด รับคำาว่า “ดีละๆ” ได้ตั้งอยู่ในถ้อยคำาของคนที่ ๔ น้ัน.

จำาเดิมแต่น้ันมา เศรษฐีบุตรเหล่าน้ัน ส่งทรัพย์ไปเพื่อ (บำาเรอ) หญิงที่มีรูปงาม ทำาปรทาริกกรรมตลอด ๒ หมื่นปี 
ทำากาละแล้ว บังเกิดในอเวจีมหานรก.

เศรษฐีบุตรเหล่าน้ัน ไหม้แล้วในนรกสิ้นพุทธันดรหน่ึง ทำากาละในนรกน้ัน ดว้ยเศษผลกรรม ก็เกิดในโลหกุมภีนรก 
(อันลึก) ๖๐ โยชน์  (จมลง)ถึงพื้นภายใต้ ๓ หมื่นปี  (ลอยข้ึนมา)ถึงปากหม้อโดย ๓ หมื่นปีอีก 
เป็นผู้ใครจ่ะกล่าวคาถาตนละคาถา  (แต่)ไม่อาจจะกลา่วได้  กล่าวตนละอักษร แล้วก็หมุนกลับเข้าไปสู่หม้ออย่างเดิมอกี,  
พระองค์จงบอก มหาบพติร,  พระองค์ได้สดับเสียงชื่ออย่างไร? ทีแรก.”

พระราชา. เสียงวา่ ทุ.  พระเจา้ข้า.

พระศาสดา เมื่อจะทรงแสดงคาถาที่สตัว์นรกน้ัน กลา่วไม่เต็ม ทำาให้เต็ม จึงตรัสอยา่งน้ีวา่

“เราทั้งหลายเหล่าใด๒  เมื่อโภคะทั้งหลายมีอยู่ ไม่ได้ถวายทาน, 
ไม่ได้ทำาทีพ่ึ่งแก่ตน, พวกเราเหล่าน้ัน จดัว่ามชีีวิตอยู่ชั่วชา้แล้ว.”

ลำาดับน้ัน พระศาสดา ครั้นทรงประกาศเน้ือความแห่งคาถาน้ีแก่พระราชาแล้ว จึงตรัสถามว่า 
“มหาบพิตร เสียงที่ ๒,  เสียงที่ ๓, เสียงที่ ๔, พระองค์ได้สดับอย่างไร?” เมื่อพระราชาทูลวา่ “ชื่ออยา่งน้ี พระเจ้าข้า”
เมื่อจะทรงยังอรรถที่เหลือให้บริบูรณ์ จึงตรัส (คาถา) ว่า

“เมื่อเราทั้งหลาย ถูกไฟไหม้อยู่ในนรก ครบ ๖ หมื่นปี โดยประการทั้งปวง, 
เมื่อไร ที่สุดจักปรากฏ?  ผู้นิรทุกข์ทั้งหลาย 
ที่สดุย่อมไม่มี, ที่สดุจักมีแตท่ี่ไหน? ที่สดุจะไม่ปรากฏ.

เพราะวา่ กรรมชั่ว อันเราและท่านได้ทำาไว้แลว้ ในกาลน้ัน.  
เราน้ันไปจากที่น่ีแล้ว ได้กำาเนิดเป็นมนุษย์ 
จกัเป็นผู้รู้ถ้อยคำาที่ยาจกกลา่ว  ถึงพร้อมดว้ยศีล ทำากุศลให้มากแน่.๓”

พระศาสดา ครั้นตรัสคาถาเหล่าน้ีโดยลำาดับ ประกาศเน้ือความแล้ว จึงตรัสว่า 
“มหาบพิตร ชนทั้ง ๔ น้ัน ปรารถนาจะกลา่วคาถาตนละคาถา เมื่อไม่อาจจะกลา่วได้ กลา่วตนละอักษรเท่าน้ัน 
แล้วเข้าไปสู่โลหกุมภีน้ันน่ันแลอีก ด้วยประการฉะน้ีแล.”

ได้ยินวา่ จำาเดิมแต่กาลแห่งเสียงน้ัน อันพระเจา้ปเสนทิโกศล ทรงสดับแล้ว  
ชนเหล่าน้ัน พลัดลงไป ณ ภายใต้อย่างเดิม แม้จนวันน้ี ก็ยังไม่ลว่งหน่ึงพันปี.

๑ การประพฤติผิดในภรรยาของชายอ่ืน
๒ ปาฐะว่า เยสนฺโน.  เยสำโน เป็น ฉฏฺฐีปจฺจตฺตตฺถ.   บางปาฐะว่า เย สนฺเต ก็มี.
๓ ขุ. เปต. ๒๖/๒๕๗.
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ความสังเวชใหญ่ ได้เกิดข้ึนแกพ่ระราชา เพราะทรงสดับเทศนาน้ัน.

ท้าวเธอทรงดำาริวา่ “ชื่อวา่ปรทาริกรรมน้ีหนักหนอ,  
ได้ยินวา่ ชนทั้ง ๔ ไหม้แล้วในอเวจีนรก ตลอดพุทธันดรหน่ึง จุติจากอเวจีนรกน้ันแล้ว เกิดในโลหกุมภี อันลึก ๖๐ โยชน์ 
ไหม้แล้วในโลหกุมภีน้ัน๑  ถึง ๖ หมื่นปี,  แม้อย่างน้ี กาลเป็นที่พ้นจากทุกข์ของชนเหล่าน้ัน ยังไม่ปรากฏ;  
แม้เราทำาความเยื่อใยในภรรยาของชายอื่น ไม่ได้หลับตลอดคืนยังรุ่ง, 
บัดน้ี จำาเดิมแต่น้ีไปเราจักไม่ผูกความพอใจในภรรยาของชายอื่นละ” 
จึงกราบทูลพระตถาคตว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ทราบความที่แห่งราตรีนานในวันน้ี.”

ฝ่ายบุรุษน้ัน น่ังอยู่ในที่น้ันน่ันแหละ ฟังถ้อยคำาน้ันแล้ว คดิว่า “ปัจจัยมีกำาลัง เราได้แล้ว” 
จึงกราบทูลพระศาสดาวา่ “ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ  พระราชา ทรงทราบความที่แห่งราตรีนาน ในวันน้ีก่อน, 
ส่วนข้าพระองค์เองได้ทราบความที่แห่งโยชน์ไกลในวันวาน.”

พระศาสดา ทรงเทียบเคียงถ้อยคำาของคนแม้ทั้ง ๒ แล้ว ตรัสว่า “ราตรีของคนบางคนย่อมเป็นเวลานาน, 
โยชน์ของคนบางคนเป็นของไกล,  ส่วนสงสารของคนพาลย่อมเป็นสภาพยาว” เมื่อจะทรงแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถาน้ีวา่

“ราตรีของคนผู้ตื่นอยู่ นาน, โยชน์ของคนล้าแล้ว ไกล,  
สงสารของคนพาลทั้งหลาย ผู้ไมรู่้อยู่ซ่ึงสัทธรรม ย่อมยาว.”

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ ทีฆา เป็นต้น  ความว่า 
ชื่อวา่ราตรีน้ี มีเพียง ๓ ยามเท่าน้ัน,  แต่สำาหรับผู้ตื่นอยู่ อยู่ข้างนาน คือวา่ ย่อมปรากฏเป็นราวกะว่า ๒ เท่า ๓ เท่า;  
บุคคลผู้เกียจคร้านมาก ทำาตนให้เป็นเหยื่อของหมู่เรือด นอนกลิ้งเกือกอยูต่ลอดจนพระอาทิตย์ข้ึนก็ดี  
ผู้เสพกาม บริโภคโภชนะทีด่ีแล้ว นอนอยู่บนที่นอนอันเป็นสิรกิ็ดี ยอ่มไม่รู้ความทีร่าตรีน้ันนาน, 
ส่วนพระโยคาวจร ผู้เริ่มตั้งความเพียรตลอดคืนยังรุ่งกด็ี   
พระธรรมกถึก แสดงพระธรรมกถาตลอดคืนยังรุ่งก็ดี  
บุคคลผู้น่ังฟังธรรมอยู่ในทีใ่กล้อาสนะตลอดคืนยังรุ่งก็ดี  
ผู้ที่ถูกโรคทั้งหลาย มีโรคในศีรษะเป็นต้นถูกต้องแลว้ หรือผู้ถึงทุกข์ มีการตัดมือและเท้าเป็นต้น ถูกเวทนาครอบงำากด็ี  
คนเดินทางไกล เดินทางตลอดคืนก็ดี ย่อมรูค้วามที่ราตรีน้ันนาน.

บทว่า โยชนำ เป็นต้น  ความว่า แม้โยชน์ก็มีเพียง ๔ คาวุตเท่าน้ัน,  
แต่สำาหรับผู้ล้าแล้ว คือผู้บอบชำ้าแล้ว อยู่ข้างไกล คือวา่ ย่อมปรากฏเป็นราวกะว่า ๒ เท่า ๓ เท่า.

จริงอยู่ คนเดินทางตลอดทั้งวัน ล้าแล้ว พบคนเดินสวนทางมา 
ถามว่า “บ้านข้างหน้าไกลเท่าไร?” เมื่อเขาบอกวา่ “โยชน์หน่ึง,” 
ไปได้หน่อยหน่ึง ก็ถามคนแม้อื่นอีก, แม้เมื่อคนอื่นน้ันบอกว่า “โยชน์หน่ึง,” 
ไปได้หน่อยหน่ึงอีก ก็ถามแม้คนอื่นอีก, แม้เขาก็กลา่ววา่ “โยชน์หน่ึง,” 

๑ คำาว่า อฏฺฐ …   สี. ม. ยุ. เป็น ตตฺถ … 
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คนเหล่าน้ัน ถูกคน (ผู้ล้าแล้ว) น้ัน ถามแล้วๆ ก็บอกวา่ “โยชน์หน่ึง,” 

เขาผู้ล้าแล้ว คิดว่า “โยชน์น้ี ไกลจริงหนอ” ย่อมสำาคัญโยชน์หน่ึงเป็นราวกับวา่ ๒-๓ โยชน์.

บทว่า พาลานำ เป็นต้น  ความว่า  
ส่วนสงสารของชนพาลทั้งหลาย ผู้ไมรู่้ประโยชน์ในโลกน้ีและประโยชน์ในโลกหน้า คือผู้ไม่อาจเพื่อทำาที่สุดแห่งสังสารวัฏ,  
ผู้ไม่รู้แจ้งสทัธรรม อันต่างด้วยธรรม มีโพธิปักขิยธรรม ๓๗ เป็นต้น ทีพ่ระอริยเจ้าทั้งหลายรู้แล้วทำาที่สุดแห่งสงสารได้ 
ย่อมชื่อวา่ยาว.

แท้จริง สงสารน้ัน ชื่อวา่ยาว ตามธรรมดาของตนเอง.

สมจริงดังพทุธพจน์ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า๑ 
“ภิกษุทั้งหลาย สงสารน้ีมีที่สดุอันใครๆ ไปตามไม่รู้แล้ว, เบ้ืองต้น เบ้ืองปลาย (แห่งสงสารน้ัน) ย่อมไม่ปรากฏ.”

แต่สำาหรับชนพาลทั้งหลาย ผู้ไม่สามารถจะทำาที่สดุได้ ยอ่มยาวแท้ทีเดียว.

ในกาลจบเทศนา บุรุษน้ัน บรรลุโสดาปัตติผลแล้ว.

ชนแม้เหล่าอื่นเป็นอันมาก ก็บรรลอุริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น.

เทศนามีประโยชน์แก่มหาชนแล้ว ดังน้ีแล.

พระราชาถวายบังคมพระศาสดาแล้ว กำาลังเสดจ็ไป รับสั่งให้ปล่อยสัตว์เหล่าน้ัน จากเครื่องจองจำาแล้ว.

บรรดามนุษย์และสัตว์เหล่าน้ัน หญิงและชายทั้งหลาย พ้นจากเครื่องผูก สนาน๒ศรีษะแล้ว ไปสู่เรือนของตนๆ 
กล่าวสรรเสริญพระคุณแห่งพระนางมัลลกิาวา่ “เราทั้งหลายได้ชวีิตเพราะอาศัยพระเทวีองค์ใด, 
ขอพระนางมัลลกิาเทวพีระองค์น้ัน ผู้เป็นพระแม่เจ้าของเราทั้งหลาย จงทรงพระชนม์อยู่ตลอดกาลนานเทอญ.”

ในเวลาเย็น ภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมวา่ 
“น่าสรรเสริญ! พระนางมัลลิกาน้ีฉลาดหนอ ทรงอาศัยพระปัญญาของพระองค์ได้ให้ชวีิตทานแก่ชนมีประมาณเท่าน้ีแล้ว.”

[พระนางมลัลิกาเคยช่วยทุกข์คนในชาติก่อน]

พระศาสดาเสด็จมาแล้ว ตรัสถามวา่ “ภิกษุทั้งหลาย บัดน้ีเธอทั้งหลาย น่ังประชุมกันด้วยถ้อยคำาอะไรหนอ?” 
เมื่อภิกษุเหล่าน้ันกราบทูลว่า “ด้วยถ้อยคำาชื่อน้ี” จึงตรัสวา่ 
“ภิกษุทั้งหลาย พระนางมัลลิกา ทรงอาศัยพระปัญญาของตน ให้ชวีิตทานแก่มหาชนในบัดน้ีเท่าน้ันหามิได้,  
ถึงในกาลก่อน พระนางก็ไดใ้ห้แล้วเหมือนกัน” เมื่อจะทรงประกาศความน้ัน จึงทรงนำาอดีตนิทานมา (ตรัส) วา่

“ในอดตีกาล โอรสของพระเจ้าพาราณสีเข้าไปสู่ต้นไทรต้นหน่ึงแล้ว ทรงอ้อนวอนเทวดาผู้เกิด ณ ต้นไทรน้ันว่า 
“ข้าแต่เทวราช ผู้เป็นเจา้  ในชมพูทวีปน้ี มพีระราชา ๑๐๑ พระอัครมเหสี ๑๐๑,  

๑ สำ. นิทาน. ๑๖/๒๑๒.
๒ อาบ, สระ(ผม)
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ถ้าข้าพเจ้าจักไดร้าชสมบัติโดยกาลล่วงไปแห่งบิดาไซร้,  
ข้าพเจา้จักทำาพลดี้วยเลือดในลำาคอของพระราชาและพระอัครมเหสีเหล่าน้ัน.”

พระกุมารน้ัน, เมื่อพระบิดาสวรรคตแลว้, ได้รับราชสมบัติ (สมพระประสงค์)  ทรงคิดว่า 
“เราได้รับราชสมบัติด้วยอานุภาพของเทวดา เราจักทำาพลีแก่เทวดาน้ัน” จึงเสด็จออกไปด้วยเสนาหมู่ใหญ่ 
ยังพระราชาพระองค์หน่ึง ให้เป็นไปในอำานาจของตนแล้ว 
ทำาพระราชาพระองค์อื่นและอื่นอีก กับดว้ยพระราชาพระองค์น้ัน ให้อยู่ในอำานาจของตน 
ทำาพระราชาทั้งหมดให้อยู่ในอำานาจของตน ด้วยประการฉะน้ีแล้ว 
ทรงพาไปพร้อมกับพระอัครมเหสีทั้งหลาย, 
ทรงละพระเทวพีระนามว่าธัมมทินนา ผูท้รงพระครรภ์แก่ ซ่ึงเป็นพระอัครมเหสีของพระราชาพระนามวา่อุคคเสน 
ซ่ึงเป็นพระราชาองค์เล็กกวา่พระราชาทั้งปวงไว้ เสด็จไป ทรงดำารวิ่า “เราจักให้ชนเหล่าน้ีดื่มนำ้าเจือยาพิษให้ตาย” 
จึงให้ชนทั้งหลายชำาระโคนไม้ให้สะอาดแล้ว.

เทวดาคิดว่า “พระราชาองค์น้ี เมื่อจับพระราชาประมาณเท่าน้ี ทรงอาศัยเราจึงจับ, 
ท้าวเธอทรงใคร่จะทำาพลกีรรมแก่เราดว้ยโลหิตในลำาพระศอ๑ ของพระราชาเหล่าน้ัน,  
ก็ถ้าพระราชาน้ี จักทรงสำาเร็จโทษพระราชาเหล่าน้ันไซร้,  พระราชวงศ์ในชมพทูวีปจักขาดสูญ, 
แม้โคนไม้ของเรา ก็จกัไม่สะอาด,  เราจักอาจห้ามพระราชาน้ันได้ไหมหนอแล?” 

เทวดาน้ัน ใคร่ครวญอยู่ก็รูว้่า “เราจักไม่อาจ” จึงเข้าไปหาเทวดาองค์อื่น บอกเน้ือความน้ันแล้ว กลา่วว่า “ท่านจักอาจหรือ?”

เทวดาน้ัน แม้อันเทวดา (ที่ถูกถาม) น้ันห้ามแล้ว, จึงเข้าไปหาเทวดาในจักรวาลทั้งสิ้น อยา่งน้ีคือ 
“เข้าไปหาเทวดาองค์อื่นและองค์อื่น” แม้ถูกเทวดาเหล่าน้ันห้ามแล้ว จึงไปสำานักของท้าวมหาราชทั้ง ๔ 
ในเวลาที่แม้ท้าวมหาราชทั้ง ๔ น้ัน ห้ามแล้วดว้ยคำาว่า “พวกเราไม่อาจ, แตว่่าพระราชาของเราทั้งหลาย เป็นผู้วิเศษกว่าพวก
เราด้วยบุญและปัญญา, ทา่นจงทูลถามพระราชาน้ันเถิด” ดังน้ีแล้ว จึงเข้าไปเฝ้าท้าวสกักะ 
กราบทูลเน้ือความน้ันแล้ว ทูลว่า “ขอเดชะ เมื่อพระองค์ถึงความเป็นผู้ขวนขวายน้อยเสียแล้ว ขัตติยวงศ์จกัขาดสูญ, 
ขอพระองคจ์งทรงเป็นที่พำานักแห่งขัตติยวงศ์น้ันเถิด.”

ท้าวสักกะตรัสวา่ “แม้เราก็ไมอ่าจเพื่อจะห้ามพระราชาน้ัน, แตจ่ักบอกอุบายแก่ท่าน” แล้วทรงบอกอุบายวา่ 
“ไปเถิดท่าน, เมื่อพระราชาทรงเห็นอยู่น้ันแหละ, ท่านจงนุ่งผา้แดง แสดงอาการดจุออกไปจากต้นไม้ของตน, 
เมื่อเช่นน้ัน พระราชาทรงดำารวิ่า ‘เทวดาของเราไปอยู่, เราจกัให้เทวดาน้ันกลับมา’ แล้วจักอ้อนวอนทา่นด้วยประการต่างๆ, 
เมื่อเช่นน้ัน ท่านพึงกล่าวกะพระราชาน้ันวา่ ‘ท่านบนต่อเราไว้วา่ จกันำาพระราชา ๑๐๑ กับพระอคัรมเหสีทั้งหลายมาทำาพลี
ดว้ยโลหิตในลำาพระศอของพระราชาเหล่าน้ัน’  (แต่) ทรงทิ้งพระเทวีของพระเจ้าอุคคเสนไว้แล้วเสด็จมา;  
เราจกัไม่รับพลีของคนผู้มักพดูเท็จ เช่นกับพระองค’์;  นัยว่า เมื่อท่านกล่าวอย่างน้ี พระราชาจกัให้นำาพระเทวีน้ันมา,  
พระเทวีน้ัน จักแสดงธรรมแก่พระราชา ให้ชีวิตทานแก่ชนมีประมาณเท่าน้ี.”

ท้าวสักกะ ตรัสบอกอุบายน้ีแก่เทวดาดว้ยเหตุน้ี.

เทวดาได้ทำาตามน้ันแล้ว แม้พระราชา รับสั่งให้นำาพระเทวีน้ันมาแล้ว.

๑ คอ (คำาเขมร)
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[เทวดาบูชาพระนางมัลลกิา]

พระเทวีน้ันมาถวายบังคมพระราชา (ผู้สามี) ของตนเท่าน้ัน แม้ทรงน่ัง ณ ที่สุดแห่งพระราชาเหล่าน้ัน.  

พระราชากริ้วต่อพระเทวีน้ันว่า 
“เมื่อเราดำารงอยู่ในตำาแหน่งผู้ใหญ่กว่าพระราชาทั้งปวง, นางยังไหว้สามีของตน ซ่ึงเป็นผู้น้อยกวา่พระราชาทั้งปวงได้.”

ลำาดับน้ัน พระเทวีทูลกับพระราชาน้ันว่า “เรื่องอะไรของหม่อมฉันต้องเกี่ยวข้องในพระองค์เล่า?
ก็พระราชาพระองค์น้ี เป็นสามีผู้ให้ความเป็นใหญ่แก่หม่อมฉัน,  หม่อมฉันไม่ไหวพ้ระราชาพระองค์น้ีแล้ว จักไหวพ้ระองค์ 
เพราะเหตุไร?”

เมื่อชนน้ันเห็นอยู่น้ันเทียว, รุกขเทวดากล่าวว่า “อย่างน้ัน พระเทวีผู้เจริญ, อยา่งน้ัน พระเทวีผู้เจริญ” แล้วบูชาพระเทวีน้ัน 
ดว้ยดอกไมก้ำามือหน่ึง.

พระราชา ตรัสอีกวา่ “ถ้าเธอไม่ไหว้เราไซร้,  เพราะเหตุไร จึงไม่ไหว้เทวดาของเราผู้มีอานุภาพมากอย่างน้ี 
ผู้ให้สิริแห่งความเป็นพระราชาเล่า?” 

พระเทวีทูลวา่ “ข้าแต่มหาราช พระราชาทั้งหลาย อันพระองค์ทรงตั้งอยู่ในบุญของพระองค์ จึงจับได้, ไม่ใช่เทวดาจับถวาย.”

เทวดากล่าวกะพระเทวีอีกว่า “อยา่งน้ัน พระเทวีผู้เจริญ, อย่างน้ัน พระเทวีผู้เจริญ” แล้วบูชาเหมือนอย่างน้ัน.

พระเทวีน้ันทูลพระราชาอีกว่า “พระองคต์รัสว่า ‘พระราชาทั้งหลายมีประมาณเท่าน้ี เทวดาจับให้แก่เรา.’ 
บัดน้ี ต้นไม้ถูกไฟไหม้ ณ ข้างซ้ายในเบ้ืองบนแห่งเทวดาของพระองค์, 
เพราะเหตุไร เทวดาน้ันจึงไม่อาจเพื่อจะยังไฟน้ันให้ดับได้?  ถ้าเทวดาผู้มีอานุภาพมากอย่างน้ัน.”

เทวดากล่าวกะพระเทวีแม้อีกวา่ “อย่างน้ัน พระเทวีผู้เจริญ, อย่างน้ัน พระเทวีผู้เจริญ” แล้วบูชาเหมือนอย่างน้ัน.

พระเทวียืนตรัสอยู่ ทั้งทรงพระกันแสง ทั้งทรงพระสรวล.

ลำาดับน้ัน พระราชา ตรัสกะพระเทวีน้ันวา่ “เธอเป็นบ้าหรือ?”

พระเทวี. ขอเดชะ เพราะเหตุไร? พระองคจ์ึงตรัสอย่างน้ัน,  หญิงทั้งหลายผู้เช่นกับหม่อมฉัน ไม่ใช่เป็นบ้า.
พระราชา. เมื่อเช่นน้ัน เพราะเหตุไร เธอจึงร้องไห้และหัวเราะ?

พระเทวี ทูลว่า “ขอพระองค์จงสดับเถิด มหาราช;  กใ็นอดีตกาล หม่อมฉันเป็นกุลธดิา เมื่ออยู่ในตระกูลสามี 
เห็นแขกผู้เป็นสหายของสามีมาแล้ว ใคร่เพื่อหุงข้าวเพื่อแขกน้ัน จึงให้กหาปณะแก่นางทาสี ด้วยสั่งว่า ‘เจ้าจงซ้ือเน้ือมา’ 
เมื่อนางทาสีน้ันไม่ได้เน้ือมาแล้ว กล่าววา่ ‘เน้ือไม่มี’ จึงตัดศรีษะแม่แพะที่นอนอยู่เบ้ืองหลังเรือน จดัแจงภัตเสรจ็;  
หม่อมฉันน้ัน ตดัศีรษะแม่แพะตวัเดียว ไหม้ในนรก ด้วยเศษผลแห่งกรรม จึงได้ถูกตดัศีรษะด้วยการนับขนแม่แพะน้ัน;  
หม่อมฉันระลกึถึงทุกข์อันใหญ่ของพระองค์อย่างน้ีวา่ ‘พระองค์สำาเร็จโทษชนมีประมาณเท่าน้ี เมื่อไรจักพ้นจากทกุข์’ ดังน้ี,  
จึงรอ้งไห้” ดังน้ีแล้ว จึงตรัสพระคาถาน้ีว่า

“หม่อมฉันตัดคอแม่แพะตวัเดียว ไหม้อยู่แล้ว(ในนรก) ด้วยการนับขน(แพะ), 
ข้าแตพ่ระองค์ผูก้ษัตริย์ พระองค์ตดัคอมนุษย์เป็นอันมาก จักทำาอย่างไร?”



ธอ. แปลโดยอรรถ ภ.๒ หนา้ ๑๐๕ • ๑. เร่ืองบุรุษคนใดคนหน่ึง • [เทวดาบูชาพระนางมัลลิกา]

พระราชา. เมื่อเช่นน้ัน  เธอหัวเราะเพราะเหตุไร?
พระเทวี. ข้าแต่มหาราช หม่อมฉันยินดวี่า ‘เราพ้นจากทุกข์น้ันแล้ว’ จึงหัวเราะ.

เทวดากล่าวกะพระเทวีน้ันอีกวา่ “อย่างน้ัน พระเทวีผู้เจริญ, อย่างน้ัน พระเทวีผู้เจริญ” แล้วบูชาด้วยดอกไม้กำามอืหน่ึง.

พระราชา ทรงดำาริว่า “น่าสลด! กรรมของเราหนัก,  
ได้ยินวา่ พระเทวีน้ี ฆ่าแม่แพะตัวเดียว ไหม้ในนรกแล้ว ดว้ยเศษแห่งผลกรรม ถูกตดัศีรษะด้วยการนับขนแห่งแม่แพะน้ัน,  
เราฆ่าชนมีประมาณเท่าน้ี จกัถึงความสวัสดีเมื่อไร?” ดังน้ีแล้ว  
จึงทรงปล่อยพระราชาทั้งหมด ถวายบังคมพระราชาผู้แก่กวา่ตน ทรงประคองอัญชลีแกพ่ระราชาที่หนุ่มกว่า 
ยังพระราชาทั้งหมดให้ทรงอดโทษแล้ว ทรงส่งไปสู่ที่ของตนๆ อย่างเดิม.

พระศาสดา ครั้นทรงนำาพระธรรมเทศนาน้ีมาแล้ว ตรัสวา่ “อย่างน้ันภิกษุทั้งหลาย 
พระนางมัลลิกาอาศัยปัญญาของตน ประทานชีวติทานแก่มหาชนในบัดน้ีเท่าน้ันหามิได้,  
ถึงในกาลก่อน พระนางก็ได้ประทานแล้วเหมือนกัน” แล้วทรงประชุมเรื่องอดีตวา่ 
“พระเจ้าพาราณสี ในกาลน้ัน ได้เป็นพระเจา้ปเสนทิโกศล, พระนางธัมมทินนาเทวี เป็นพระนางมัลลิกา, 
รุกขเทวดาคือเราเอง.”

ครั้นทรงประชุมเรื่องอดตีอย่างน้ันแล้ว เมื่อจะทรงแสดงธรรมอีก จึงตรัสว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย ชื่อวา่ปาณาติบาต เป็นโทษไม่สมควรที่บุคคลจะพึงทำา, 
เพราะว่า บุคคลผู้ฆ่าสัตว์เป็นปกติ ย่อมเศร้าโศกสิ้นกาลนาน” จึงตรัสพระคาถาน้ีวา่

“ถ้าสัตว์ทั้งหลายพึงรู้อยา่งน้ีว่า ‘ความเกิดและความเจริญพร้อม๑น้ีเป็นทุกข์’, 
สตัว์ไมพ่ึงฆ่าสัตว์ เพราะวา่ ผู้ฆ่าสตัว์เป็นปกติ ยอ่มเศร้าโศก.”

เรื่องบุรุษคนใดคนหน่ึง จบ.

๑ ชาติสมฺภโว
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๒. เรือ่งสัทธิวิหาริกของพระมหากัสสปเถระ
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในกรุงสาวตัถี ทรงปรารภสัทธิวิหาริกของพระมหากัสสปเถระ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า 
“จรญฺเจนาธิคจฺเฉยฺย” เป็นต้น.

[ผู้เกียจครา้นมักอ้างความดีของคนอื่น]

เทศนาตั้งข้ึนในกรุงราชคฤห์.

ได้ยินวา่ สัทธิวิหาริก ๒ รูป อุปัฏฐากพระเถระผู้อาศัยกรุงราชคฤห์ อยูใ่นถำ้าปิปผลิ.

บรรดาภิกษุ ๒ รูปน้ัน รูปหน่ึงทำาวัตรโดยเคารพ, 
รูปหน่ึงแสดงวัตรที่ภิกษุน้ันทำาแล้วเป็นเหมือนตนทำา รู้ความที่นำ้าลา้งหน้าและไม้ชำาระฟันอันภิกษุน้ันจัดแจงแล้ว 
จึงเรียน (พระเถระ) ว่า “นำ้าล้างหน้าและไม้ชำาระฟัน กระผมจดัแจงแล้ว ครับ, ขอท่านจงล้างหน้าเถิด.”

แม้ในกาลทำากิจมีการลา้งเท้าและสรงนำ้าเป็นต้น ก็ย่อมเรียนอย่างน้ันเหมือนกัน.

ภิกษุนอกน้ี คดิวา่ “ภิกษุน้ีย่อมแสดงวตัรที่เราทำาแล้ว เป็นเหมือนวา่ตนทำาแล้วตลอดกาลเป็นนิตย์,  ชา่งเถิดข้อน้ัน, 
เราจกัทำาสิ่งที่ควรทำาแก่เธอ”  
เมื่อภิกษุน้ัน ฉันแล้ว หลับอยู่น่ันแล, ต้มนำ้าอาบแล้ว ตกัใส่ในหม้อใบหน่ึง ต้ังไว้หลังซุ้ม,  แต่ให้เหลือนำ้าไว้ในภาชนะต้มนำ้า
ประมาณกระบวยหน่ึง แล้วตั้งไว้ให้พ่นไออยู่.

[กรรมตามทัน]

ในเวลาเย็น ภิกษุนอกน้ีตื่นข้ึน เห็นไอพลุ่งออกอยู่ จึงคดิว่า “นำ้าจักเป็นนำ้าอันภิกษุน้ันต้มแล้วตั้งไว้ในซุ้ม”  รีบไปไหว้พระเถระ
แล้วเรียนว่า “นำ้ากระผมตั้งไว้ในซุ้ม ครับ, นิมนต์ทา่นสรงเถิด” แล้วกเ็ข้าไปสู่ซุ้มกับด้วยพระเถระเหมือนกัน.

พระเถระ เมื่อไม่เห็นนำ้า จึงกลา่ววา่ “นำ้าอยูท่ี่ไหน? คุณ”.

ภิกษุหนุ่มไปยังโรงไฟ จ้วงกระบวยลงในภาชนะ รู้ความที่ภาชนะเปล่า จึงโพนทะนาว่า “ขอท่านจงดูกรรมของภิกษุหัวดือ้, 
เธอยกภาชนะเปล่าข้ึนตั้งไว้บนเตา แล้วไปไหนเสีย?  กระผมเรียนดว้ยเข้าใจว่า “นำ้ามีอยู่ในซุ้ม” ดังน้ีแล้ว 
ก็ได้ถือเอาหม้อนำ้าไปยังท่านำ้า.

ฝ่ายภิกษุนอกน้ี นำาเอานำ้ามาจากหลังซุ้ม แล้วตั้งไวใ้นซุ้ม.

แม้พระเถระ คดิว่า “ภิกษุหนุ่มรูปน้ี กล่าววา่ ‘นำ้ากระผมต้มตั้งไว้ในซุ้มแล้ว, นิมนต์ทา่นมา สรงเถิด ครับ’ 
บัดน้ี โพนทะนาอยู่ถือเอาหม้อไปสู่ท่านำ้า, น่ีเหตุอะไรหนอแล?” ใคร่ครวญดู ก็รูว้่า 
“ภิกษุหนุ่มรูปน้ัน ประกาศกจิวัตรที่ภิกษุน้ีทำาแล้วเป็นดังวา่ตนทำาแล้ว ตลอดกาลเท่าน้ี” 
ได้ให้โอวาทแก่เธอผู้มาน่ังในเวลาเย็นว่า “คุณ ชื่อว่าภิกษุ กล่าวกิจทีต่นทำาแล้วน่ันแหละว่า ‘ตนทำาแล้ว’ ย่อมควร,  
จะกลา่วกิจที่ตนมิได้ทำาวา่ ‘เป็นกิจทีต่นทำาแล้ว’ ย่อมไม่ควร;  
บัดน้ี เธอกลา่ววา่ ‘นำ้าผมตั้งไว้ในซุ้ม, นิมนต์ทา่นสรงเถิดครับ’ เมื่อเราเข้าไปยืนอยู่,  ถือหม้อนำ้าโพนทะนาไป, 
ชื่อวา่บรรพชิตทำาอย่างน้ัน ย่อมไม่ควร.”
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ภิกษุน้ัน กลา่ววา่ “ทา่นทั้งหลาย จงดูกรรมของพระเถระ,  พระเถระ อาศัยเหตุสักว่านำ้า จึงกลา่วกะเราอย่างน้ี” โกรธแล้ว 
ในวันรุ่งข้ึน ไมเ่ข้าไปบิณฑบาตกับพระเถระ.

พระเถระได้ไปสู่ประเทศแห่งหน่ึงกับภิกษุนอกน้ี.

เมื่อพระเถระไปแล้ว ภิกษุน้ัน ไปสู่ตระกูลอุปัฏฐากของพระเถระ ถูกอุปัฏฐากถามว่า “พระเถระไปไหน? ครับ” 
จึงบอกวา่ “ความไม่ผาสุกเกดิแก่พระเถระ, ทา่นน่ังอยู่ในวิหารน่ันเอง.”

อุปัฏฐาก. ก็ได้อะไรเล่า จึงจะควร? ครับ.
ภิกษุ. ได้ยินว่า ท่านทั้งหลายจงถวายอาหารชื่อเห็นปานน้ี.

อุปัฏฐากทั้งหลาย ได้จดัแจงตามทำานองที่ภกิษุน้ันกล่าวน่ันเอง ถวายแล้ว.

ภิกษุน้ัน ฉันอาหารน้ันในระหว่างหนทางแล ไปสู่วิหารแล้ว.

[พระเถระจับความเลวทรามของศิษย์ได้]

ฝ่ายพระเถระ ได้ผา้เน้ือละเอียดผืนใหญ่ในที่ๆ ไปแล้ว ก็ไดใ้ห้แก่ภิกษุหนุ่มผู้ไปกับด้วยตน.

ภิกษุหนุ่มน้ัน ยอ้มผ้าน้ันแล้ว ได้ทำาให้เป็นผ้าสำาหรับนุ่งห่มแห่งตน.

ในวันรุ่งข้ึน พระเถระไปสู่ตระกูลอุปัฏฐากน้ัน, 
เมื่อพวกอุปัฏฐาก กลา่วว่า “ท่านผู้เจริญ พวกข้าพเจา้ทราบว่า ‘ได้ยินว่า ความไม่ผาสุกเกิดแก่ทา่น’ จึงจัดแจงอาหารส่งไป 
โดยทำานองที่ภิกษุหนุ่มกล่าวน่ันเอง  ความผาสุกเกิดแกท่่านเพราะฉันแล้วหรือ?” ก็น่ิงเสีย.

ก็พระเถระ ไปสู่วิหารแล้ว กล่าวกะภิกษุหนุ่มน้ันผู้ไหว้แล้ว น่ังอยู่ในเวลาเย็นอย่างน้ีว่า 
“คุณ  ได้ยินวา่ วานน้ี เธอทำากรรมชื่อน้ี,  กรรมน้ี ไม่สมควรแก่บรรพชิตทั้งหลาย, 
บรรพชิตทำาวิญญตัิ๑ แล้วฉัน ย่อมไม่สมควร.”

[ประทุษรา้ยแก่ผู้มีคุณ ตายไปเกิดไปอเวจี]

ภิกษุน้ัน โกรธแล้ว ผูกอาฆาตในพระเถระว่า “ในวันก่อน พระเถระอาศัยเหตุสักว่านำ้า ทำาเราให้เป็นคนมักพดูเท็จ 
ในวันน้ี เพราะเหตุท่ีเราบริโภคภัตกำามือหน่ึงในสกุลอุปัฏฐากของตน จึงกล่าวกะเราว่า ‘บรรพชิตทำาวิญญัติบริโภค ย่อมไม่ควร’, 
แม้ผ้าท่านกใ็ห้แก่ภิกษุผู้บำารุงตนเท่าน้ัน;  โอ! กรรมของพระเถระหนัก,  เราจกัรู้สิ่งที่เราควรทำาแกพ่ระเถระน้ัน”  

ในวันรุ่งข้ึน เมื่อพระเถระเข้าไปสู่บ้าน, สว่นตนพักอยู่ในวิหาร จับท่อนไม้ ทุบวตัถุทั้งหลายมีภาชนะสำาหรับใช้สอยเป็นต้น 
แล้วจุดไฟที่บรรณศาลา ของพระเถระ, สิ่งใดไฟไม่ไหม้, เอาพลองทุบทำาลายสิ่งน้ันแล้ว ออกหนีไป ทำากาละแล้ว 
เกิดในอเวจีมหานรก.

มหาชนตั้งเรื่องสนทนากันว่า “ได้ยินวา่ สัทธิวิหาริกของพระเถระ ไม่อดทนเหตุสักวา่การกล่าวสอน 
โกรธเผาบรรณศาลา แล้วหนีไป.”

๑ การออกปากขอของต่อคนไม่ควรขอ หมายถึงภิกษุขอส่ิงของต่อคฤหัสถ์ผู้ไม่ใช่ญาติ ผู้ไม่ใช่คนปวารณา
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ต่อมาภายหลัง ภิกษุรูปหน่ึง ออกจากรุงราชคฤห์ ใคร่จะเฝ้าพระศาสดา ไปถึงพระเชตวัน ถวายบังคมพระศาสดา 
อันพระศาสดาทรงทำาปฏิสันถารแล้ว ตรัสถามว่า “เธอมาจากไหน? ทูลว่า “มาจากกรุงราชคฤห์ พระเจา้ข้า.”

พระศาสดา. มหากัสสปะบุตรเรา อยู่สบายหรือ?
ภิกษุ. สบาย พระเจา้ข้า.  

แตว่่า สัทธวิิหาริกของทา่นรูปหน่ึง โกรธด้วยเหตุสักว่าการกลา่วสอน เผาบรรณศาลาแล้วหนีไป.

พระศาสดา ตรัสว่า “ภิกษุน้ัน ฟังโอวาทแล้วโกรธในบัดน้ีเทา่น้ันหามิได้,  แม้ในกาลก่อน ก็โกรธแล้วเหมือนกัน;  
และภิกษุน้ันประทุษร้ายกุฎใีนบัดน้ีเท่าน้ันหามิได้, แม้ในกาลก่อน ก็ประทุษรา้ยแล้วเหมือนกัน;” ดังน้ีแล้ว 
ทรงนำาอดตีนิทานมา (ตรัส) ว่า

[เรื่องนกขมิ้นกับลิงวิวาทกัน]

ในอดตีกาล เมื่อพระเจา้พรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสี นกขมิ้นตัวหน่ึง ทำารังอยู่ในหิมวันตประเทศ.

ต่อมาวันหน่ึง เมื่อฝนกำาลังตก,  ลิงตวัหน่ึง สะท้านอยู่เพราะความหนาว ได้ไปยังประเทศน้ัน.

นกขมิ้นเห็นลิงน้ัน จึงกล่าวคาถาวา่๑

“วานร ศีรษะและมือเท้าของท่านก็มีเหมือนของมนุษย์, 
เมื่อเช่นน้ัน เพราะโทษอะไรหนอ? เรือนของท่านจึงไม่มี.”

ลิงคิดว่า “มือและเท้าของเรามีอยู่กจ็ริง, ถึงกระน้ัน เราพิจารณาแล้ว พึงทำาเรือนดว้ยปัญญาใด,  
ปัญญาน้ันของเราย่อมไม่มี.” ใคร่จะประกาศเน้ือความน้ัน จึงกลา่วคาถาน้ีว่า

“นกขมิ้น  ศรีษะและมือเท้าของเรา ย่อมมีเหมือนของมนุษย์,  
บัณฑิตทั้งหลายกล่าววา่ ‘ปัญญาใด ประเสรฐิในมนุษย์ทั้งหลาย’,
ปัญญาน้ัน ย่อมไม่มีแม้แก่เรา.๒”

ลำาดับน้ัน เมื่อนกขมิ้นจะติเตียนลิงน้ันว่า “การอยูค่รองเรือน จักสำาเรจ็แก่ท่านผู้เห็นปานน้ีได้อย่างไร?” จึงกลา่ว ๒ คาถาน้ีว่า

“ภาวะแห่งความสุข ย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้มีจิตไม่มั่นคง มีจิตเบา (กลับกลอก) 
มักประทุษร้ายมติร มีปกติไม่ยั่งยืนเป็นนิตย์.   
ทา่นน้ันจงทำาอานุภาพเถิด จงเป็นไปล่วงความเป็นปกติ (ของตน) เสีย, 
จงทำากระท่อมเป็นที่ป้องกันหนาวและลมเถิด กบ่ี.”

ลิงคิดว่า “นกขมิ้นตวัน้ี ย่อมทำาเราให้เป็นผู้มีจิตไม่มั่นคง มีจิตเบา มักประทุษร้ายมติร มีปกติไม่ยั่งยืน,  
บัดน้ี เราจักแสดงความที่เรามกัเป็นผู้ประทุษร้ายมติร ต่อมัน” จึงขยี้รัง โปรยลงแล้ว.

นก เมื่อลิงน้ันจับเอารังอยู่น่ันแหละ หนีออกไปโดยข้างหน่ึงแล้ว.

๑ ขุ. ชา. จตุกฺก. ๒๗/๑๒๔. ตทฏฺฐกถา. ๔/๓๑๕.
๒ ถ้าตัดบท ยาหุ  เป็น ยา – อหุ  ก็แปลว่า แต่ข้าพเจ้าไม่มีปัญญา ท่ีเป็นส่ิงประเสริฐสุดในหมู่มนุษย์.
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[ทรงประมวลชาดก]

พระศาสดา ครั้นทรงนำาพระธรรมเทศนาน้ีมาแล้ว ทรงประมวลชาดกวา่ “ลิงในกาลน้ัน ได้เป็นภิกษุผู้ประทุษร้ายกุฎีในบัดน้ี, 
นกขมิ้น คือกัสสปะ.” 

ครั้นประมวลชาดกมาแล้ว จึงตรัสวา่ “อย่างน้ัน ภกิษุทั้งหลาย  ภิกษุน้ัน ประทุษรา้ยกุฎีในบัดน้ีเท่าน้ันหามิได้,  
แม้ในกาลก่อน ภิกษุน้ันโกรธในเพราะโอวาทแล้ว ก็ประทุษรา้ยกุฎีแล้ว (เหมือนกัน);  
การอยู่ของกัสสปะบุตรเราคนเดียวเท่าน้ัน ดีกว่าการอยูร่่วมกับคนพาลผู้เห็นปานน้ัน” ดังน้ีแล้ว ตรัสพระคาถาน้ีว่า

ถ้าบุคคลเมื่อเที่ยวไป ไมพ่ึงประสบสหายผู้ประเสริฐกว่า 
ผูเ้ช่นกับ (ด้วยคุณ) ของตนไซร้, พึงทำาความเที่ยวไปคนเดียวให้มั่น, 
เพราะวา่ คุณเครื่องเป็นสหาย ย่อมไม่มีในเพราะคนพาล.”

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน ในบทว่า จรำ  บัณฑิตพึงทราบการเที่ยวไปด้วยใจ  ไม่เกี่ยวการเที่ยวไปด้วยอริิยาบถ,  
อธิบายว่า เมื่อแสวงหากัลยาณมิตร.

บาทพระคาถาว่า เสยยฺำ สทิสมตฺตโน  ความว่า ถ้าไม่พึงได้สหายผู้ยิ่งกวา่ หรือผู้แม้นกัน ด้วยคุณคือศีล สมาธิ ปัญญาของตน.

บทว่า เอกจริยำ  ความว่า กใ็นสหายเหล่าน้ัน บุคคลเมื่อได้สหายผู้ดกีว่า ย่อมเจริญด้วยคุณทั้งหลายมีศีลเป็นต้น, 
เมื่อได้สหายผู้เช่นกัน ย่อมไม่เสื่อมจากคุณทั้งหลายมีศีลเป็นต้น,  
แต่เมื่ออยู่โดยรว่มกันกับสหายที่เลว ทำาการสมโภคและบริโภคโดยความเป็นพวกเดียวกัน 
ย่อมเสื่อมจากคุณทั้งหลายมีศีลเป็นต้น.

เพราะเหตุน้ัน พระผู้มพีระภาค จึงตรัสคำาน้ีว่า “บุคคลผู้เห็นปานน้ัน อันบัณฑิตไมพ่ึงเสพ ไมพ่ึงคบ ไม่พึงเข้าไปน่ังใกล้, 
เว้นไว้แต่ความเอ็นดู เว้นไว้แต่ความอนุเคราะห์.”

เพราะเหตุน้ัน หากบุคคลอาศัยความการุญ คดิวา่ “บุคคลน้ีอาศัยเรา จักเจริญดว้ยคุณทั้งหลายมีศีลเป็นต้น” 
ไม่หวังตอบแทนอยู่ซ่ึงวัตถุอะไรๆ จากบุคคลน้ัน ชื่อว่าย่อมอาจสงเคราะห์บุคคลน้ันได้,  
การอาศัยความการุญสงเคราะห์ดังน้ีน้ันเป็นการดี; 
ถ้าไม่อาจจะสงเคราะห์ (อย่างน้ัน) ได้,  พึงทำาความเที่ยวไปผู้เดียวให้มั่น คือว่า ทำาความเป็นคนโดดเดี่ยวเท่าน้ันให้มั่น 
อยู่แต่ผู้เดียวในอริิยาบถทั้งปวง.

ถามว่า “เพราะเหตุไร?”

ตอบวา่ “เพราะคุณเครื่องเป็นสหาย ย่อมไม่มใีนเพราะชนพาล.”

อธิบายว่า จุลศีล มัชฌิมศีล มหาศีล กถาวัตถุ ๑๐ ธดุงคคุณ ๑๓ วิปัสสนาคุณ มรรค ๔ ผล ๔ วิชชา ๓ อภิญญา ๖ 
ชื่อวา่คุณเครื่องเป็นสหาย,  คุณเครือ่งเป็นสหายน้ี ย่อมไม่มีเพราะอาศัยคนพาล.

ในกาลจบเทศนา อาคันตกุภิกษุ บรรลุโสดาปัตติผลแล้ว.
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ชนแม้เหล่าอื่นเป็นอันมาก ก็บรรลอุริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้น.

เทศนาได้เป็นไปกับด้วยประโยชน์แก่มหาชน ดังน้ีแล.

เรื่องสัทธิวิหาริกของพระมหากัสสปเถระ จบ.
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๓. เรื่องอานนทเศรษฐี
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในกรุงสาวตัถี ทรงปรารภอานนทเศรษฐี ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “ปุตตฺามตฺถิ ธนมตฺถิ” เป็นต้น.

[อานนทเศรษฐีสั่งสอนบุตรให้ตระหน่ี]

ได้ยินวา่ ในกรุงสาวัตถี เศรษฐีชือ่อานนท์มีสมบัติประมาณ ๘๐ โกฏิ (แต่) เป็นคนตระหน่ีมาก.

อานนทเศรษฐีน้ัน ให้พวกญาติประชุมกันทกุกึ่งเดือนแล้ว กล่าวสอนบุตร ผู้ชื่อว่ามูลสริิ ใน ๓ เวลาอย่างน้ีว่า 
“เจ้าอยา่ได้ทำาความสำาคัญวา่ ‘ทรพัย์ ๔๐ โกฏิน้ีมาก,’ เจ้าไม่ควรให้ทรัพย์ที่มีอยู่,  ควรยังทรัพยใ์หม่ให้เกิดข้ึน, 
เพราะเมื่อบุคคลทำากหาปณะแม้หน่ึงๆ ให้เสื่อมไป ทรพัย์ย่อมสิ้นด้วยเหมือนกัน;  เพราะเหตุน้ัน

บุคคลผู้ฉลาด พึงเห็นความสิ้นแห่งยาสำาหรับหยอด (ตา)  
ความก่อข้ึนแห่งปลวกทั้งหลาย และการประมวลมาแห่งผึ้งทั้งหลาย 
พึงอยู่ครองเรอืน.

[อานนทเศรษฐีตายไป เกิดในตระกูลคนจัณฑาล]

โดยสมัยอื่นอีก อานนทเศรษฐีน้ันไม่บอกขุมทรัพยใ์หญ่ ๕ แห่ง ของตนแก่บุตร 
อาศัยทรัพย์ มีความเศร้าหมองเพราะมลทินคือความตระหน่ี ทำากาละแล้ว  ถือปฏิสนธิในท้องของหญิงจัณฑาลคนหน่ึง 
ในจำาพวกจัณฑาลพันตระกูล ท่ีอยู่อาศัยในบ้านใกล้ประตูแห่งหน่ึง แห่งพระนครน้ันน่ันเอง.

พระราชา ทรงทราบการทำากาละของอานนทเศรษฐีแล้ว รับสั่งให้เรียกมูลสิริผู้บุตรของเรามา ทรงตั้งไว้ในตำาแหน่งเศรษฐี.

ตระกูลแห่งคนจัณฑาลตั้งพันแม้น้ัน ทำางานเพื่อค่าจา้ง โดยความเป็นพวกเดียวกันเทียว เป็นอยู่ 
จำาเดิมแตก่าลถือปฏิสนธิของทารกน้ัน ย่อมไม่ได้ค่าจ้างเลย ทั้งไม่ได้แม้ก้อนข้าวเกินไปกวา่อาหารพอยังอัตตภาพให้เป็นไป.

พวกเขากลา่วว่า 
“บัดน้ี เราทั้งหลายแม้ทำาการงานอยู่ ย่อมไม่ได้อาหารสกัว่าก้อนข้าว, หญิงกาลกัณณีพึงมใีนระหว่างเราทั้งหลาย” ดังน้ีแล้ว 
จึงแยกกันออกเป็น ๒ พวก จนมารดาบิดาของทารกน้ันอยู่แผนกหน่ึงตา่งหาก,  ไล่มารดาของทารกน้ันออก ด้วยคดิวา่ 
“หญิงกาฬกัณณีเกิดในตระกูลน้ี.” 

ทารกน้ันยังอยู่ในท้องของหญิงน้ันตราบใด, หญิงน้ันได้อาหารแม้สักวา่ยังอัตตภาพให้เป็นไปโดยฝดืเคืองตราบน้ัน  คลอดบุตร
แล้ว.

ทารกน้ัน ได้มีมือและเท้า นัยน์ตา หู จมูก และปากไมต่ั้งอยู่ในทีต่ามปกติ.

ทารกน้ัน ประกอบดว้ยความวิกลแห่งอวัยวะเห็นปานน้ัน ได้มีรูปน่าเกลียดเหลือเกิน ดุจปีศาจคลกุฝุ่น.

แม้เมื่อเป็นเช่นน้ี มารดาก็ไม่ละบุตรน้ัน.

จริงอยู่ มารดาย่อมมีความเยื่อใยเป็นกำาลังในบุตรที่อยู่ในท้อง.

นางเลี้ยงทารกน้ันอยู่โดยฝืดเคือง, ในวันทีพ่าเขาไป ไม่ได้อะไรๆ เลย, ในวันที่ให้เขาอยู่บ้านแล้วไปเองน่ันแล จึงได้ค่าจ้าง.



ธอ. แปลโดยอรรถ ภ.๒ หนา้ ๑๑๒ • ๓. เร่ืองอานนทเศรษฐี • [มารดาปล่อยบุตรไปขอทานเล้ียงชีพเอง]

[มารดาปล่อยบุตรไปขอทานเลี้ยงชีพเอง]

ต่อมา ในกาลที่ทารกน้ันสามารถเที่ยวไป เพื่อก้อนข้าวเลี้ยงตวัได้ นางวางกระเบ้ืองไว้ในมือแล้ว กล่าวกะบุตรน้ันวา่ 
“พ่อ  แม่อาศัยเจา้ถึงความลำาบากมาก, บัดน้ี แม่ไม่อาจเลี้ยงเจ้าได้,  
อาหารวตัถุทั้งหลายมีข้าวเป็นต้นที่เขาจดัไว้ เพื่อคนทั้งหลายมีคนกำาพร้าและคนเดินทางเป็นต้นมีอยู่ในนครน้ี,  
เจ้าจงเที่ยวไปเพื่อภิกษาในนครน้ันเลี้ยงชีพเถิด.” ดังน้ีแล้ว ปล่อยบุตรน้ันไป.

ทารกน้ันเที่ยวไปตามลำาดับเรอืน ถึงที่แห่งตนเกิดในคราวเป็นอานนทเศรษฐีแล้ว เป็นผู้ระลึกชาติได้ เข้าไปสู่เรือนของตน.

ใครๆ ไม่ได้สังเกตเขา ในซุ้มประตทูั้ง ๓.

ในซุ้มประตูที่ ๔ พวกบุตรของมูลสริิเศรษฐีเห็น (เขา) แล้วมีใจหวาดเสียวร้องไห้แล้ว.

ลำาดับน้ัน  พวกบุรุษของเศรษฐกีล่าวกะทารกน้ันว่า “เอ็งจงออกไป คนกาฬกัณณี” 
โบยพลางนำาออกไปโยนไว้ที่กองหยากเยื่อ.

[พระศาสดาแสดงธรรมแก่มูลสิริเศรษฐี]

พระศาสดา มพีระอานนทเถระเป็นปัจฉาสมณะ เสด็จบิณฑบาตถึงที่น้ันแล้ว ทรงแลดพูระเถระ 
อันพระเถระน้ันทูลถามแล้ว ตรัสบอกความเป็นไปน้ัน.

พระเถระให้เชิญมูลสริิเศรษฐีมาแลว้.

หมู่มหาชนประชุมกันแล้ว.

พระศาสดา ตรัสเรียกมูลสิริเศรษฐีมาแล้ว ตรัสถามวา่ “ทา่นรู้จักทารกน่ันไหม?” เมื่อมูลสิริเศรษฐีน้ันทูลว่า “ไมรู่้จัก” 
จึงตรัสวา่ “ทารกน้ัน คอือานนทเศรษฐีผู้บิดาของท่าน”   แล้วยังทารกน้ันให้บอก (ขุมทรพัย์) ดว้ยพระดำารัสวา่ 
“อานนทเศรษฐี ท่านจงบอกขุมทรพัย์ใหญ่ ๕ แห่งแก่บุตรของท่าน” แล้วทรงยังมูลสริิเศรษฐีผู้ไม่เชื่ออยู่น้ันให้เชื่อแล้ว.

มูลสิริเศรษฐีน้ัน ได้ถึงพระศาสดาเป็นสรณะแล้ว.

พระศาสดาเมื่อจะทรงแสดงธรรมแก่มูลสิริเศรษฐีน้ัน จึงตรัสพระคาถาน้ีวา่

“คนพาล ย่อมเดือดร้อนว่า ‘บุตรทั้งหลายของเรามีอยู่, ทรัพย์ (ของเรา) มีอยู่,’
ตนแล ย่อมไม่มีแก่ตน, บุตรทั้งหลายจักมีแตท่ี่ไหน? ทรัพยจ์ักมีแต่ที่ไหน?”

[แก้อรรถ]

พึงทราบเน้ือความแห่งคาถาน้ันว่า

“คนพาลย่อมเดือดร้อนด้วยความอยากในบุตร และด้วยความอยากในทรัพย์ ว่า 
‘บุตรทั้งหลายของเรามีอยู่, ทรัพย์ของเรามีอยู่,’ คือ ย่อมลำาบาก ย่อมถึงทุกข์; 
คือ ย่อมเดือดร้อนว่า ‘บุตรทั้งหลายของเราฉิบหายแล้ว,’ ย่อมเดือดร้อนว่า ‘ฉิบหายอยู่,’ ย่อมเดือดร้อนว่า ‘จักฉิบหาย.’

แม้ในทรพัย์ก็มีนัยน้ีเหมือนกัน.
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คนพาลย่อมเดือดร้อนด้วยอาการ ๖ อย่าง ดว้ยประการฉะน้ี.

คนพาล แม้พยายามอยู่ในที่ทั้งหลาย มีทางบกและทางนำ้าเป็นต้น ทั้งกลางคืนและกลางวัน โดยประการต่างๆ ดว้ยคิดว่า 
“เราจกัเลี้ยงบุตรทั้งหลาย” ชื่อว่าย่อมเดือดร้อน,  
แม้ทำากรรมท้ังหลายมีการทำานาและการค้าขายเป็นต้น ด้วยคิดว่า “เราจักยังทรัพย์ให้เกิดข้ึน” ช่ือว่าย่อมเดือดร้อนเหมือนกัน; 
ก็เมื่อเขาเดือดร้อนอยู่อย่างน้ี ตนแลชื่อว่ายอ่มไม่มีแก่ตน,  
เมื่อเขาไม่อาจทำาตนที่ถึงทุกข์ดว้ยความคับแค้นน้ันให้ถึงสุขได้ แม้ในปัจจุบันกาล ตนของเขาแลชื่อว่าย่อมไม่มีแก่ตน,  
เมื่อเขานอนแล้วบนเตียงเป็นที่ตาย ถูกเวทนาทั้งหลายมคีวามตายเป็นที่สุดเผาอยู่ ราวกะว่าถูกเปลวเพลิงเผาอยู่  
เมื่อเครื่องต่อและเครื่องผูก (เส้นเอ็น) จะขาดไป 
เมื่อร่างกระดกูจะแตกไป   
แม้เมื่อเขาหลับตาเห็นโลกอื่น๑ ลืมตาเห็นโลกน้ีอยู่  ตนแลแม้อันเขาให้อาบนำ้าวันละ ๒ ครั้งให้บริโภควันละ ๓ คร้ัง  
ประดับด้วยของหอมและระเบียบดอกไม้เป็นต้น เลี้ยงแล้วตลอดชวีิต ก็ชื่อวา่ย่อมไม่มีแก่ตน 
เพราะความที่ตนเป็นผู้ไม่สามารถจะทำาเครื่องต้านทานทุกข์โดยความเป็นสหายได้;  บุตรจักมีแต่ที่ไหน? ทรพัย์จักมีแตท่ี่ไหน? 
คือวา่ในสมัยน้ัน; บุตรหรือทรพัย์จักทำาอะไรได้เล่า?  
แม้เมื่ออานนทเศรษฐีไมใ่ห้อะไรๆ แกใ่ครๆ  รวบรวมทรพัย์ไว้เพื่อประโยชน์แก่บุตร นอนบนเตียงเป็นที่ตาย ในกาลก่อนกด็ี 
ถึงทุกข์น้ีในบัดน้ีก็ดี,  บุตรแต่ที่ไหน? ทรัพย์แตท่ี่ไหน? คือว่าบุตรหรือทรัพย์ นำาทุกข์อะไรไปได้? 
หรือให้สุขอะไรเกิดข้ึนได้เล่า?”

ในกาลจบเทศนา การตรัสรูธ้รรมได้มีแก่สัตว์ ๘๔,๐๐๐. 

เทศนาได้มีประโยชน์แก่มหาชนแล้ว ดังน้ีแล.

เรื่องอานนทเศรษฐี จบ.

๑ ปรโลก
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๔. เรื่องโจรผู้ทำาลายปม
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพวกโจรผู้ทำาลายปม  ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า 
“โย พาโล มญฺญตี พาลฺยำ” เป็นต้น.

[โจรลักของท่ีขอดไว้ท่ีพกผ้า]

ได้ยินวา่ โจร ๒ คนน้ันเป็นสหายกัน ไปสู่พระเชตวันกับมหาชนผู้ไปอยู่เพื่อต้องการฟังธรรม, 
โจรคนหน่ึงได้ฟังธรรมกถาแล้ว, โจรคนหน่ึงมองดูของที่ตนควรถือเอา.

บรรดาโจรทั้ง ๒ น้ัน โจรผูฟ้ังธรรมอยู่ บรรลุโสดาปัตติผลแลว้.

โจรนอกน้ีได้ทรัพย์ประมาณ ๕ มาสกที่ขอดไว้ที่ชายผ้าของอุบาสกคนหน่ึง.

ทรพัย์น้ันเป็นค่าอาหารในเรือนของเขาแล้ว, ย่อมไม่สำาเร็จผลในเรือนของโจรผู้โสดาบันนอกน้ี.

ครั้งน้ัน โจรผู้สหายกับภรรยาของตน เมื่อจะเย้ยหยันโจรผู้โสดาบันน้ัน จึงกลา่วว่า 
“ท่านไม่ยังแม้ค่าอาหารให้สำาเร็จในเรือนของตน เพราะความทีต่นฉลาดเกินไป.” 

สหายผู้โสดาบันนอกน้ีคดิว่า “เจ้าคนน้ี ย่อมสำาคัญความที่ตนเป็นบัณฑิต ด้วยความเป็นพาลทีเดียวหนอ” 
เพื่อจะกราบทูลความเป็นไปน้ันแด่พระศาสดา จึงไปสู่พระเชตวันกับญาติทั้งหลาย กราบทูลแล้ว

[ผู้รู้สกึตัวว่าโง่ย่อมเป็นบัณฑิตได้]

พระศาสดา เมื่อจะทรงแสดงธรรมแกเ่ขา จึงตรัสพระคาถาน้ีว่า

“บุคคลใดโง่ ย่อมสำาคัญความที่แห่งตนเป็นคนโง่, 
บุคคลน้ันจะเป็นบัณฑิตเพราะเหตุน้ันได้บ้าง; 
สว่นบุคคลใดเป็นคนโง่ มีความสำาคัญว่าตนเป็นบัณฑติ 
บุคคลน้ันแล เราเรียกว่า ‘คนโง่”

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน สองบทว่า โย พาโล  ความว่า บุคคลใดเป็นคนโง่ คือมิใช่เป็นบัณฑิต 
ย่อมสำาคัญ คือย่อมรูค้วามที่ตนเป็นคนโง่ คือความเป็นคนเขลาน้ัน ด้วยตนเอง ว่า “เราเป็นคนเขลา.”

สองบทว่า เตน โส  ความว่า ด้วยเหตุน้ัน บุคคลน้ันจะเป็นบัณฑิตได้บ้าง หรือจะเป็นเช่นกับบัณฑติได้บ้าง.

ก็เขารู้อยู่วา่ “ฉันเป็นคนโง่” เข้าไปหา เข้าไปน่ังใกล้คนอื่นซ่ึงเป็นบัณฑิต 
อันบัณฑิตน้ันกล่าวสอนอยู่ พรำ่าสอนอยู่ เพื่อประโยชน์แก่ความเป็นบัณฑิต 
เรียนเอาโอวาทน้ันแล้ว ย่อมเป็นบัณฑิต หรือเป็นบัณฑิตกวา่ได้.
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สองบทว่า ส เว พาโล  ความว่า 
ส่วนบุคคลใดเป็นคนโง่อยู่ เป็นผู้มีความสำาคัญวา่ตนเป็นบัณฑิตถ่ายเดียว อย่างน้ีวา่ 
“คนอื่นใครเล่า? จะเป็นพหุสูต เป็นธรรมกถึก ทรงวินัย มวีาทะกลา่วคุณเครือ่งขจัดกิเลส เช่นกับดว้ยเรา มีอยู่” 

บุคคลน้ันไม่เข้าไปหา ไมเ่ข้าไปน่ังใกล้บุคคลอื่นซ่ึงเป็นบัณฑติ ย่อมไม่เรียนปริยัติเลย, ย่อมไม่บำาเพ็ญข้อปฏิบัติ, 
ย่อมถึงความเป็นคนโง่โดยส่วนเดียวแท้, บุคคลน้ันย่อมเป็นเหมือนโจรทำาลายปมฉะน้ัน.

เพราะเหตุน้ัน พระผู้มพีระภาคจึงตรัสคำาน้ีวา่ “ส เว พาโลติ วุจฺจติ.”

ในกาลจบเทศนา มหาชนพร้อมดว้ยญาตทิั้งหลายของโจรผู้โสดาบันนอกน้ี บรรลโุสดาปัตติผลแล้ว ดังน้ีแล.

เรื่องโจรผู้ทำาลายปม จบ.
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๕. เรื่องพระอุทายีเถระ
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพระอุทายีเถระ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “ยาวชวีมฺปิ เจ พาโล” 
เป็นต้น.

[คนไม่รู้มักถือตัว]

ได้ยินวา่ พระอุทายีเถระน้ัน เมื่อพระเถระผู้ใหญ่หลีกไปแล้ว ไปสู่โรงธรรมแล้ว น่ังบนธรรมาสน์.

ต่อมาวันหน่ึง พวกภิกษุอาคันตุกะเห็นพระอุทายีเถระน้ันแล้วเข้าใจวา่ “ภิกษุน้ีจักเป็นพระมหาเถระผู้พหุสูต” 
จึงถามปัญหาปฏิสังยุตด้วยขันธ์เป็นต้นแล้ว ติเตียนพระเถระน้ััน ผู้ไมรู่้อยู่ซ่ึงพระพุทธวจนะอะไรๆ วา่ 
“น่ีพระเถระอะไร? อยูใ่นพระวิหารเดียวกันกับพระพุทธเจา้ ยังไมรู่้ธรรมแม้สักว่าขันธ์ธาตุและอายตนะ” ดังน้ีแล้ว 
จึงกราบทูลความเป็นไปน้ันแด่พระตถาคต.

ลำาดับน้ัน พระศาสดาเมื่อจะทรงแสดงธรรมแกพ่วกภกิษุอาคันตกุะน้ัน จึงตรัสพระคาถาน้ีวา่

“ถ้าคนพาล เข้าไปน่ังใกล้บัณฑติอยู่ แม้จนตลอดชีวติ 
เขายอ่มไม่รู้ธรรม.  เหมือนทัพพีไมรู่้รสแกง ฉะน้ัน.”

[แก้อรรถ]

พึงทราบเน้ือความแห่งพระคาถาน้ันว่า

“ชื่อวา่คนพาลน่ี เข้าไปหาอยู่ เข้าไปน่ังใกล้อยู่ ซ่ึงบัณฑิตแม้จนตลอดชวีิต 
ย่อมไม่รู้ปริยตัิธรรมอยา่งน้ีว่า ‘น่ีเป็นพทุธพจน์ พระพทุธพจน์มีประมาณเท่าน้ี’ 
หรือซ่ึงปฏิปัตตธิรรมและปฏิเวธธรรมอย่างน้ีว่า ‘ธรรมน้ีเป็นเครื่องอยู่, ธรรมน้ีเป็นมารยาท, น้ีเป็นโคจร,  
กรรมน้ีเป็นไปกับดว้ยโทษ, กรรมน้ีหาโทษมิได้,  กรรมน้ีควรเสพ; กรรมน้ีไม่ควรเสพ;  
สิ่งน้ีพึงแทงตลอด, สิ่งน้ีควรทำาให้แจ้ง.”

ถามว่า “เหมือนอะไร?”

แก้ว่า “เหมือนทัพพีไม่รูร้สแกงฉะน้ัน.”

อธิบายว่า เหมือนอย่างวา่ทัพพี แม้คนแกงตา่งชนิด มีประการต่างๆ อยู่จนกร่อนไป ย่อมไม่รูร้สแกงวา่ 
‘น้ีรสเค็ม, น้ีรสจดื, น้ีรสขม, น้ีรสข่ืน, น้ีรสเผ็ด, น้ีรสเปรี้ยว, น้ีรสไม่เปรี้ยว, น้ีรสฝาด ฉันใด;

คนพาลเข้าไปน่ังใกล้บัณฑิตตลอดชีวติ ย่อมไมรู่้ธรรมมีประการดังกล่าวแล้ว ฉันน้ันเหมือนกัน.

ในกาลจบเทศนา จิตของพวกภิกษุอาคันตุกะ หลุดพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลาย ดังน้ีแล.

เรื่องพระอุทายีเถระ จบ.
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๖. เรื่องภกิษุชาวเมืองปาฐา
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภภิกษุชาวเมืองปาฐา ประมาณ ๓๐ รูป ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า 
“มุหุตฺตมปิ เจ วิญฺญู” เป็นต้น.

[ภกิษุสมาทานธุดงค์]

ความพิสดารว่า พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมคราวแรกในชัฏแห่งป่าไร่ฝ้ายแก่สหาย ๓๐ น้ัน ผู้แสวงหญิงอยู่.

ในกาลน้ัน สหายทั้งหมดเทียว ถึงความเป็นเอหิภิกษุ เป็นผู้ทรงบาตรและจีวรอันสำาเร็จแล้วด้วยฤทธิ์ 
สมาทานธุดงค์ ๑๓ ประพฤติอยู่ โดยล่วงไปแห่งกาลนาน เข้าไปเฝ้าพระศาสดาแม้อีก ฟังอนมตัคคธรรมเทศนา๑  
บรรลพุระอรหัตแล้ว ณ อาสนะน้ันน่ันเอง.

ภิกษุทั้งหลาย สนทนากันในธรรมสภาวา่ “น่าอัศจรรย์หนอ! ภิกษุเหล่าน้ี รู้แจ้งธรรมพลันทีเดียว.”

พระศาสดา ทรงสดับกถาน้ันแล้ว ตรัสว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย ไม่ใช่แต่ในบัดน้ีเท่าน้ัน, แม้ในกาลก่อน ภิกษุเหล่าน้ี เป็นนักเลง เป็นสหายกันประมาณ ๓๐ คน 
ฟังธรรมเทศนาของสุกรชื่อมหาตุณฑิละ ในตุณฑิลชาดก๒ รู้แจ้งธรรมได้ฉับพลันทีเดียว สมาทานศีล ๕ แล้ว,  
เพราะอุปนิสัยน้ันน่ันเอง เขาเหล่าน้ัน จึงบรรลุพระอรหัต ณ อาสนะที่ตนน่ังแล้วทีเดียวในกาลบัดน้ี” ดังน้ีแล้ว 
เมื่อจะทรงแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถาน้ีว่า

“ถ้าวิญญชูน เข้าไปน่ังใกล้บัณฑิต แม้ครู่เดียว, 
เขายอ่มรู้แจ้งธรรมได้ฉับพลัน, เหมือนลิ้นรู้รสแกงฉะน้ัน.”

[แก้อรรถ]

พึงทราบเน้ือความแห่งพระคาถาน้ันว่า

“ถ้าวิญญูชน คอืว่า บุรุษผู้บัณฑิต เข้าไปน่ังใกล้บัณฑติอื่น แม้ครู่เดียว, 
เขาเรียนอยู่ สอบสวนอยู่ ในสำานักบัณฑิตอื่นน้ัน ช่ือวา่ย่อมรู้แจ้งปริยตัิธรรมโดยพลันทีเดียว, 
แต่น้ัน เขาให้บัณฑิตบอกกัมมัฏฐานแล้ว เพียรพยายามอยู่ในข้อปฏิบัติ, เป็นบัณฑิต ย่อมรู้แจ้งแม้โลกุตรธรรมพลันทีเดียว, 
เหมือนบุรุษผู้มีชิวหาประสาทอันโรคไมก่ำาจดัแล้ว พอวางอาหารลงที่ปลายลิ้นเพื่อจะรูร้สย่อมรู้รส อันต่างด้วยรสเค็มเป็นต้น
ฉะน้ัน.”

ในกาลจบเทศนา ภิกษุเป็นอันมาก บรรลพุระอรหัตแล้ว ดังน้ีแล.

เรื่องภกิษุชาวเมืองปาฐา จบ.

๑ สำ. นิทาน. ๑๖/๒๐๒.
๒ ขุ. ชา. ฉกฺก ๒๗/๒๐๐ ตทฏฐกถา. ๕/๗๘.
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๗. เรื่องสุปปพุทธกุฏฐิ
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเวฬวุัน ทรงปรารภบุรุษโรคเรื้อน ชือ่ว่าสุปปพุทธะ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ 
“จรนฺติ พาลา ทุมฺเมธา” เป็นต้น๑.

[สุปปพุทธะกราบทูลคุณวิเศษแด่พระศาสดา]

เรื่องสุปปพุทธะน้ีมาแล้วในอุทานน่ันแล.

ก็ในกาลน้ัน สุปปพุทธกุฏฐิน่ังที่ทา้ยบริษัท ฟังธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคแล้ว บรรลุโสดาปัตติผล 
ปรารถนาจะกราบทูลคุณที่ตนได้แล้ว แด่พระศาสดา  (แต่) ไม่อาจเพือ่จะหยั่งลงในท่ามกลางบริษัท 
ได้ไปวิหาร ในเวลามหาชนถวายบังคมพระศาสดา กลับไปแล้ว.

[คนมีอริยทรัพย์ ๗ เป็นผู้ไม่ขัดสน]

ขณะน้ัน ทา้วสกักเทวราช ทรงทราบว่า “สุปปพุทธกุฏฐิน้ี ใคร่เพื่อทำาคุณทีต่นได้ในศาสนาของพระศาสดาให้ปรากฏ” 
ทรงดำาริวา่ “เราจกัทดลองนายสุปปพุทธกุฏฐิน้ัน” เสด็จไปยืนในอากาศแล้ว ได้ตรัสคำาน้ีวา่ 
“สุปปพุทธะ เธอเป็นมนุษย์ขัดสน เป็นมนุษย์ยากไร้, เราจักให้ทรัพย์หาที่สิ้นสดุมิได้แก่เธอ,  
เธอจงกลา่ววา่ ‘พระพุทธไม่ใชพ่ระพทุธ, พระธรรมไม่ใชพ่ระธรรม, พระสงฆ์ไม่ใชพ่ระสงฆ์, อยา่เลยด้วยพระพทุธแก่เรา, 
อย่าเลยดว้ยพระธรรมแก่เรา อย่าเลยด้วยพระสงฆ์แก่เรา.”

ลำาดับน้ัน สุปปพุทธกุฏฐิน้ัน กล่าวกะท้าวสักกะน้ันวา่ “ทา่นเป็นใคร?”

สักกะ. เราเป็นท้าวสกักะ.
สุปปพุทธะ. ทา่นผู้บอดเขลา ผู้ไม่มียางอาย, ท่านเป็นผู้ไม่สมควรจะพูดกับเรา,  

ทา่นพดูกะเราว่า ‘เป็นคนเข็ญใจ เป็นคนขัดสน เป็นคนกำาพร้า,’ 
เราไม่ใช่คนเข็ญใจ ไม่ใช่คนขัดสนเลย, เราเป็นผู้ถึงความสุข มีทรัพย์มาก,

“ทรัพย์เหล่าน้ีคือ ทรัพย์คอืศรัทธา ๑, ทรัพย์คอืศีล ๑, 
ทรัพย์คอืหิริ ๑, ทรพัย์คือโอตตัปปะ ๑, ทรัพย์คอืสุตะ ๑, 
ทรัพย์คอืจาคะ ๑,  ปัญญาแล เป็นทรพัย์ที่ ๗, 
ย่อมมีแก่ผู้ใด จะเป็นหญิงกต็าม เป็นชายกต็าม, 
บัณฑิตทั้งหลายกล่าวบุคคลน้ันว่า ‘เป็นคนไม่ขัดสน,’ 
ชวีิตของบุคคลน้ันไม่ว่างเปล่า.”๒

เพราะเหตุน้ัน อริยทรพัย์มีอย่าง ๗ น้ี มีอยู่แก่ชนเหล่าใดแล, 
ชนเหล่าน้ัน อันพระพุทธเจา้ทั้งหลาย หรือพระปัจเจกพุทธะทั้งหลาย ย่อมไมก่ล่าวว่า ‘เป็นคนจน.’

๑ ขุ. อุ. ๒๕/๑๔๖.
๒ องฺ. สตฺตก. ๒๓/๔.
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ท้าวสักกะ ทรงสดับถ้อยคำาของสุปปพุทธะน้ันแล้ว ทรงละเขาไวใ้นระหว่างทาง เสดจ็ไปสู่สำานักของพระศาสดา 
กราบทูลการโตต้อบถ้อยคำาน้ันทั้งหมดแตพ่ระศาสดาแล้ว.

ลำาดับน้ัน พระผู้มพีระภาคตรัสกะท้าวสักกะน้ันว่า 
“ท้าวสักกะ ทั้งร้อยทั้งพันแห่งคนทั้งหลายผูเ้ช่นกับพระองค์ ไม่อาจเพื่อจะให้สุปปพุทธกุฏฐิ กล่าววา่ 
‘พระพุทธไม่ใชพ่ระพุทธ พระธรรมไม่ใชพ่ระธรรม หรือพระสงฆ์ไม่ใชพ่ระสงฆ์’ ได้เลย.”

ฝ่ายสุปปพุทธะแล ไปสู่สำานักของพระศาสดา มคีวามบันเทิง อันพระศาสดาทรงทำาแล้ว 
กราบทูลคุณอันตนได้แล้วแดพ่ระศาสดา ลุกจากอาสนะหลีกไปแล้ว.

ขณะน้ัน แม่โคลูกออ่น ปลงสุปปพุทธะน้ันผู้หลีกไปแล้วไม่นานจากชีวิตแลว้.

[บุรพกรรมของสุปปพุทธะและแม่โค]

ได้ยินวา่ โคแม่ลูกอ่อนน้ัน เป็นยักษิณีตนหน่ึง เป็นแม่โค ปลงชนทั้ง ๔ น้ี คือ 
กุลบุตรชื่อปุกกุสาติ ๑ พาหิยทารุจรีิยะ ๑ นายโจรฆาตกะชื่อตัมพาทาฐิกะ ๑ สุปปพุทธกุฏฐิ ๑ จากชีวติ คนละร้อยอตัตภาพ.

ได้ยินวา่ ในอดีตกาล  ชนเหล่าน้ัน เป็นบุตรเศรษฐีทั้ง ๔ คน นำาหญิงแพศยาผู้เป็นนครโสเภณีคนหน่ึงไปสู่สวนอุทยาน 
เสวยสมบัติตลอดวันแล้ว ในเวลาเย็น ปรึกษากันอยา่งน้ีว่า “ในที่น้ีไม่มีคนอื่น, 
เราทั้งหลาย จักถือเอากหาปณะพันหน่ึง และเครื่องประดับทั้งหมดที่พวกเราให้แก่หญิงน้ีแล้ว ฆ่าหญิงน้ีเสียไปกันเถิด.” 

หญิงน้ันฟังถ้อยคำาของเศรษฐีบุตรเหล่าน้ันแล้ว คิดวา่ “ชนพวกน้ี ไม่มียางอาย อภิรมยก์ับเราแล้ว บัดน้ี ปรารถนาจะฆ่าเรา, 
เราจกัรู้กจิที่ควรทำาแก่ชนเหล่าน้ัน” เมื่อถูกชนเหล่าน้ันฆ่าอยู่ ไดท้ำาความปรารถนาว่า 
“ขอเราพึงเป็นยักษิณี ผู้สามารถเพื่อฆ่าชนเหล่าน้ัน เหมือนอย่างพวกน้ีฆ่าเรา ฉะน้ันเหมือนกัน.”

[คนโง่ทำากรรมลามก]

ภิกษุหลายรูป กราบทูลการทำากาละของสุปปพุทธะน้ันแด่พระผู้มีพระภาคเจา้ ทูลถามว่า 
“คติของสุปปพุทธะน้ัน เป็นอย่างไร?  เพราะเหตุไรเล่า เขาจึงถึงความเป็นคนมีโรคเรื้อน?”

พระศาสดา ทรงพยากรณ์ความที่สุปปพทุธะน้ันบรรลุโสดาปัตติผลแล้ว เกิดในดาวดึงสภพ 
และการเห็นพระตครสิขีปัจเจกพทุธะ  ถ่ม (นำ้าลาย) แล้ว หลีกไปทางซ้าย๑ ไหม้แล้วในนรกตลอดกาลนาน 
ดว้ยวิบากที่เหลือ ถึงความเป็นคนมีโรคเรื้อนในบัดน้ีแล้ว ตรัสวา่ 
“ภิกษุทั้งหลาย สัตว์เหล่าน้ี เที่ยวทำากรรมมีผลเผ็ดร้อนแก่ตนเองแล” ดังน้ีแล้ว 
เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรมให้ยิ่งข้ึน จึงตรัสพระคาถาน้ีว่า

“ชนพาลทั้งหลาย มีปัญญาทราม มีตนเป็นดังข้าศึก 
เที่ยวทำากรรมลามก ซ่ึงมีผลเผ็ดร้อนอยู่.”

๑ อปพยฺามำ กตฺวา ถือเอาความว่า หลีกซ้าย. ธรรมดาบัณฑิต เห็นพุทธบุคคลแล้วย่อมหลีกทางขวา.  ดูใน ป. ที. อุทานวณฺณนา ๓๖๘.
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[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ จรนฺติ  ความว่า เที่ยวทำาอกุศลถ่ายเดียว ดว้ยอิริยาบถ ๔ อยู่.

ชนทั้งหลาย ผู้ไมรู่้ประโยชน์ในโลกน้ี และประโยชน์ในโลกหน้า ชื่อว่าพาล ในบทวา่ พาลา น้ี.

บทว่า ทุมฺเมธา คือมีปัญญาเขลา.

บทว่า อมิตฺเตเนว  ความว่า เป็นราวกะว่าคนมีเวรผู้มิใช่มติร.

บทว่า กฏกุปฺผลำ  ความว่า มีผลเข้มแข็ง คอืมีทุกข์เป็นผล.

ในเวลาจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.

เรื่องสุปปพุทธกุฏฐิ จบ.
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๘. เรือ่งชาวนา
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภชาวนาคนหน่ึง ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ “น ตำ กมฺมำ กตำ สาธุ” เป็นต้น.

[โจรเข้าลักทรัพย์ในตระกูลมั่งค่ัง]

ได้ยินวา่ ชาวนาน้ัน ไถนาแห่งหน่ึงอยู่ในที่ไม่ไกลจากกรุงสาวตัถี.

พวกโจรเข้าไปสู่พระนครโดยท่อนำ้า ทำาลายอโุมงค์ในตระกูลมั่งคั่งตระกูลหน่ึง เข้าไปถือเอาเงินและทองเป็นอันมาก
แล้วก็ออกไปโดยทางท่อนำ้าน่ันเอง.

โจรคนหน่ึง ลวงโจรเหล่าน้ัน แบ่งภัณฑะกับโจรทั้งหลายเหล่าน้ันแล้ว ถือพาเดินไปอยู่ 
ไม่ได้กำาหนดถึงถุงบรรจทุรพัย์พันหน่ึงที่ตกลงจากเกลียวผา้.

[พระศาสดาทรงเล็งเห็นอุปนิสัยของชาวนา]

ในวันน้ัน เวลาใกลรุ้่ง  พระศาสดา ทรงตรวจดูสัตว์โลก ทรงเห็นชาวนาน้ัน ผูเ้ข้าไปในภายในข่ายคือพระญาณของพระองค์ 
แล้วทรงใคร่ครวญอยูว่่า “เหตุอะไรหนอแล? จักมี”  ได้ทรงเห็นเหตุน้ีว่า 
“ชาวนาคนน้ี จกัไปเพื่อไถนาแต่เช้าตรู่,  แม้พวกเจ้าของภัณฑะ ไปตามรอยเท้าของโจรทั้งหลายแล้ว 
เห็นถุงที่บรรจุทรัพยพ์ันหน่ึงในนาของชาวนาน้ันแล้วกจ็ักจับชาวนาน่ัน,  
เว้นเราเสีย คนอื่นชื่อว่าผู้เป็นพยานของชาวนาน้ันจกัไม่มี;  
แม้อุปนิสัยแห่งโสดาปัตติมรรค ของชาวนาน้ันก็มีอยู่, เราไปในที่น้ัน ยอ่มควร.” 

ฝ่ายชาวนาน้ัน ไปเพื่อไถนาแต่เชา้ตรู่.

พระศาสดา มพีระอานนทเถระเป็นปัจฉาสมณะ ได้เสด็จไปในที่น้ันแล้ว.

ชาวนาเห็นพระศาสดาแล้ว ไปถวายบังคมพระผู้มพีระภาคเจา้แล้ว เริ่มไถนาอีก.

พระศาสดา ไมต่รัสอะไรๆ กับเขา  เสด็จไปยังที่ๆ ถุงบรรจุทรัพยพ์ันหน่ึงตก ทรงเห็นถุงน้ันแล้ว 
จึงตรัสกะพระอานนทเถระวา่ “อานนท์ เธอเห็นไหม อสรพิษ.”

พระอานนทเถระ ทูลวา่ ‘เห็น พระเจ้าข้า อสรพิษรา้ย.’ 

ชาวนาได้ยินถ้อยคำาน้ัน คดิวา่ “ที่น้ีเป็นที่เที่ยวไปในเวลาหรือมใิช่เวลา แห่งเรา, ได้ยินวา่ อสรพิษมีอยูใ่นที่น่ัน” 
เมื่อพระศาสดาตรัสคำามีประมาณเท่าน้ันหลีกไปแล้ว, จึงถือเอาดา้มปฏักเดินไปดว้ยตั้งใจวา่ “จักฆ่าอสรพิษน้ัน” 
เห็นถุงบรรจุทรัพยพ์ันหน่ึง แล้วคิดวา่ “คำาน้ัน จักเป็นคำาอันพระศาสดาตรัสหมายเอาถุงบรรจุทรัพยพ์ันหน่ึงน้ี” 
จึงถือเอาถุงบรรจุทรพัย์พันหน่ึงน้ันกลับไป เพราะความที่ตนเป็นคนไม่ฉลาด จึงซ่อนมันไว้ในที่สมควรแห่งหน่ึง 
กลบด้วยฝุ่นแล้ว เริ่มจะไถนาอีก.
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[ชาวนาถกูจับไปประหารชีวิต]

แม้พวกมนุษย์ เมื่อราตรีสว่างแล้ว เห็นกรรมอันพวกโจรทำาในเรอืน จึงเดินตามรอยเท้าไป ถึงนาน้ันแล้ว 
เห็นที่ๆ พวกโจรแบ่งภัณฑะกันในนาน้ัน ได้เห็นรอยเท้าของชาวนาแลว้.

มนุษย์เหล่าน้ัน ไปตามแนวรอยเท้าของชาวนาน้ัน เห็นที่แห่งถุงทรัพย์ที่ชาวนาเก็บเอาไว้ คุ้ยฝุ่นออกแล้ว 
ถือเอาถุงทรพัย์ คกุคามว่า “แกปล้นเรือนแล้ว เที่ยวไปราวกับไถนาอยู่” โบยด้วยท่อนไม้ นำาไปแสดงแก่พระราชาแล้ว.

พระราชา ทรงสดับความเป็นไปน้ันแล้ว จึงรับสั่งให้ประหารชวีิตชาวนาน้ัน.

พวกราชบุรุษ มดัชาวนาน้ันให้มีแขนไพล่หลัง เฆ่ียนด้วยหวาย นำาไปสู่ตะแลงแกงแล้ว.

ชาวนาน้ันถูกราชบุรุษเฆ่ียนด้วยหวาย ไม่กลา่วคำาอะไรๆ อื่น กลา่วอยูว่่า 
“เห็นไหม อานนท์ อสรพิษ, ‘เห็น พระเจ้าข้า อสรพิษรา้ย” เดินไปอยู่.

ครั้งน้ัน พวกราชบุรุษ ถามเขาว่า “แกกลา่วถ้อยคำาของพระศาสดาและพระอานนทเถระเท่าน้ัน, น่ีชื่ออะไร?” 
เมื่อชาวนาตอบว่า “เราเมื่อได้เฝ้าพระราชาจึงจักบอก,” จึงนำาไปสู่สำานักของพระราชา 
กราบทูลความเป็นไปน้ันแด่พระราชาแล้ว.

[ชาวนาพ้นโทษ เพราะอ้างพระศาสดาเป็นพยาน]

ลำาดับน้ัน พระราชา ตรัสถามชาวนาน้ันวา่ “เพราะเหตุไร เจา้จึงกล่าวดังน้ัน?”.

แม้ชาวนาน้ัน กราบทูลว่า “ข้าแต่สมมติเทพ ข้าพระองค์ไม่ใช่โจร” แล้วกก็ราบทูลเรื่องน้ันทั้งหมด แด่พระราชา 
จำาเดิมแตก่าลทีต่นออกไปเพื่อต้องการจะไถนา.

พระราชา ทรงสดับถ้อยคำาของชาวนาน่ันแล้ว ตรัสว่า “พนาย ชาวนาน้ีอ้างเอาพระศาสดาผู้เป็นบุคคลเลิศในโลกเป็นพยาน, 
เราจะยกโทษแก่ชาวนาน่ี ยังไม่สมควร,  เราจักรู้สิ่งที่ควรทำาในเรือ่งน้ี” ดังน้ีแล้ว 
ทรงพาชาวนาน้ันไปยังสำานักของพระศาสดาในเวลาเย็น ทูลถามพระศาสดาวา่ 
“ข้าแต่พระผู้มีพระภาค พระองค์ได้เสด็จไปสู่ที่ไถนาของชาวนาน้ัน กับพระอานนทเถระแลหรือ?”

พระศาสดา. ขอถวายพระพร  มหาบพิตร.
พระราชา. พระองค์ทรงเห็นอะไรในนาน้ัน?
พระศาสดา. ถุงทรพัย์พันหน่ึง มหาบพติร.
พระราชา. ทรงเห็นแล้ว ได้ตรัสคำาอะไร?
พระศาสดา. คำาชื่อน้ี มหาบพติร.
พระราชา. พระเจา้ข้า ถ้าบุรุษน้ีจักไดท้ำาการอา้งบุคคลผู้เช่นกับด้วยพระองค์แล้วไซร้, เขาจักไม่ได้ชีวติ,  

แตเ่ขากล่าวคำาทีพ่ระองคต์รัสแล้ว จึงไดช้ีวิต.
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[ไม่ควรทำากรรมท่ีให้ผลเดือดร้อนในภายหลัง]

พระศาสดา ทรงสดับพระราชดำารัสน้ันแล้ว ตรัสว่า 
“ขอถวายพระพร มหาบพิตร,  แม้อาตมภาพกลา่วคำามีประมาณเท่าน้ันน่ันเองแล้วก็ไป, 
ความตามเดือดร้อนในภายหลัง ย่อมมีเพราะทำากรรมใด กรรมน้ัน ชื่อผู้เป็นบัณฑิตไมพ่ึงทำา” ดังน้ี 
เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถาน้ีวา่

“บุคคลทำากรรมใดแล้ว ย่อมเดือดร้อนในภายหลัง 
เป็นผู้มีหน้าชุ่มด้วยนำ้าตา ร้องไห้ เสวยผลของกรรมใดอยู่   
กรรมน้ัน อันบุคคลทำาแล้ว ไมด่ีเลย.”

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน สองบทว่า ยำ กตฺวา  ความว่า 
บุคคลทำากรรมใด คืออันสามารถจะให้เกิดในอบายภูมิทั้งหลายมีนรกเป็นต้น ได้แก่ มีทุกข์เป็นกำาไร  
เมื่อตามระลึกถึง ชื่อวา่ย่อมเดือดร้อนในภายหลัง คือยอ่มเศร้าโศกในภายหลัง ในขณะที่ระลึกถึงแล้วๆ,  
กรรมน้ัน อันบุคคลทำาแล้วไมด่ี คือไม่งาม ได้แก่ ไม่สละสลวย.

สองบทว่า ยสฺส อสฺสมุุโข  ความว่า เป็นผู้มีหน้าชุ่มด้วยนำ้าตา ร้องไห้ ย่อมเสวยผลกรรมใด.

ในเวลาจบเทศนา อุบาสกชาวนา บรรลุโสดาปัตติผลแล้ว.

แม้ภิกษุผู้ประชุมกันเป็นอันมาก ก็บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.

เรื่องชาวนา จบ.
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๙. เรื่องนายสุมนมาลาการ
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเวฬวุัน ทรงปรารภนายมาลาการชื่อสุมนะ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ี “ตญฺจ กมฺมำ กตำ สาธุ” 
เป็นต้น.

[พระศาสดาเสด็จบิณฑบาต]

ดังได้สดับมา นายมาลาการน้ัน บำารุงพระเจ้าพิมพิสารด้วยดอกมะลิ ๘ ทะนานแต่เช้าตรู่ทุกวัน 
ย่อมได้กหาปณะวันละ ๘ กหาปณะ.

ต่อมาวันหน่ึง, เมื่อนายมาลาการน้ันถือดอกไม้ พอเข้าไปสู่พระนคร, พระผู้มพีระภาค อันภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่แวดล้อม 
ทรงเปล่งพระรัศมีมีวรรณะ ๖ เสด็จเข้าไปสู่พระนคร เพื่อบิณฑบาต ด้วยพระพุทธานุภาพอันใหญ่ ดว้ยพระพุทธลีลาอันใหญ่.

แท้จริง ในกาลบางคราว พระผู้มพีระภาคทรงปิดพระรัศมีมีวรรณะ ๖ ดว้ยจวีรแล้ว เสด็จไป 
เหมือนภิกษุผู้เที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตรรูปใดรูปหน่ึง เหมือนเสด็จไปต้อนรับพระอังคุลิมาล สิ้นทางตั้ง ๓๐ โยชน์,  

ในกาลบางคราว ทรงเปล่งพระรัศมีมวีรรณะ ๖ เหมือนทรงเปล่งในเวลาเสด็จเข้าไปสู่กรุงกบิลพัสดุ์เป็นต้น.

แม้ในวันน้ัน พระผู้มีพระภาคทรงเปล่งพระรัศมีมวีรรณะ ๖ จากพระสรรีะ 
เสด็จเข้าไปสู่กรุงราชคฤห์ ด้วยพระพทุธานุภาพอันใหญ่ ด้วยพระพุทธลีลาอันใหญ่.

[นายมาลาการบูชาพระศาสดาด้วยดอกไม้]

ครั้งน้ัน นายมาลาการเห็นอัตตภาพพระผู้มพีระภาค เช่นกับด้วยรัตนะอันมีค่าและทอง๑ อันมีคา่  
แลดูพระสรรีะ ซ่ึงประดับแล้วด้วยมหาปุริสลกัษณะ ๓๒  มีสว่นแห่งความงามด้วยพระสิริคอือนุพยัญชนะ ๘๐
มีจิตเลื่อมใสแล้ว คิดว่า “เราจักทำาการบูชาอันยิ่ง แดพ่ระศาสดาอย่างไรหนอแล?”  
เมื่อไม่เห็นสิ่งอื่น จึงคิดว่า “เราจักบูชาพระผู้มพีระภาคดว้ยดอกไม้เหล่าน้ี”  
คิดอกีว่า “ดอกไม้เหล่าน้ี เป็นดอกไม้สำาหรับบำารุงพระราชาประจำา,  
พระราชา เมื่อไม่ทรงไดด้อกไม้เหล่าน้ี พึงให้จองจำาเราบ้าง พึงให้ฆ่าเราบ้าง พึงขับไล่เสีย จากแว่นแคว้นบ้าง, 
เราจะทำาอย่างไรหนอแล?.

ครั้งน้ัน ความคดิอย่างน้ีได้มีแก่นายมาลาการน้ันว่า 
“พระราชาจะทรงฆ่าเราเสียก็ตาม ขับไล่เสียจากแว่นแคว้นกต็าม,  
ก็พระราชาน้ัน แม้เมื่อพระราชทานแก่เรา พึงพระราชทานทรพัย์สักว่าเลี้ยงชีพในอตัตภาพน้ี;   
ส่วนการบูชาพระศาสดา อาจเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุข แก่เราในโกฏิกัปเป็นอเนกทีเดียว” 
สละชีวติของตน แด่พระตถาคตแล้ว.

นายมาลาการน้ัน คดิว่า “จิตเลื่อมใสของเราไม่กลับกลายเพียงใด;  เราจักทำาการบูชาเพียงน้ันทีเดียว” 
เป็นผู้ร่าเริงบันเทิงแล้ว มีจติเบิกบานและแช่มชื่น บูชาพระศาสดาแล้ว.

๑ เช่นกับด้วยพวงแก้วและพวงทอง ก็ว่า.  โบราณว่า เช่นกับดว้ยพนมแก้วและพนมทอง ก็มี.
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[ความอัศจรรย์ของดอกไม้ท่ีเป็นพุทธบูชา]

นายมาลาการน้ันบูชาอย่างไร? 

ทีแรก นายมาลาการซัดดอกไม้ ๒ กำา ข้ึนไปในเบ้ืองบนแห่งพระตถาคตกอ่น.  ดอกไม้ ๒ กำาน้ัน ไดต้ั้งเป็นเพดานในเบ้ืองบน
พระเศียร.

เขาซัดดอกไม้ ๒ กำาอื่นอกี. ดอกไม้ ๒ กำาน้ันได้ย้อยลงมาตั้งอยู่ทางด้านพระหัตถ์ขวา โดยอาการอันมาลาบังไว้.

เขาซัดดอกไม้ ๒ กำาอื่นอกี. ดอกไม้ ๒ กำาน้ันได้ห้อยย้อยลงมาตั้งอยูท่างดา้นพระปฤษฎางค์ อย่างน้ันเหมือนกัน.

เขาซัดดอกไม้ ๒ กำาอื่นอกี. ดอกไม้ ๒ กำาน้ันห้อยย้อยลงมาตั้งอยู่ทางด้านพระหัตถ์ซ้าย อยา่งน้ันเหมือนกัน.

ดอกไม้ ๘ ทะนานเป็น ๘ กำา แวดล้อมพระตถาคตในฐานะทั้ง ๔ ด้วยประการฉะน้ี.

ได้มีทางพอเป็นประตูเดินไปข้างหน้าเท่าน้ัน.

ข้ัวดอกไมท้ั้งหลายได้หันหน้าเข้าข้างใน, หันกลีบออกข้างนอก.

พระผู้มีพระภาคเป็นราวกะว่าแวดล้อมแล้วด้วยแผ่นเงิน เสด็จไปแล้ว.

ดอกไมท้ั้งหลาย แม้ไม่มีจิต อาศัยบุคคลผู้มีจติ ไม่แยกกัน ไม่ตกลง ย่อมไปกับพระศาสดาน่ันเทียว ยอ่มหยุดในที่ทรงยืน.

รัศมีเป็นราวกะว่าสายฟา้แลบตั้งแสนสาย ออกจากพระสรรีะของพระศาสดา. 

พระรัศมีที่ออก (จากพระกายน้ัน) ออกทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลัง ทั้งข้างขวาทั้งข้างซ้าย ทั้งเบ้ืองบนพระเศียร.

พระรัศมีแม้แต่สายหน่ึง ไม่หายไปทางที่ตรงเบ้ืองพระพักตร์ๆ 
แม้ทั้งหมดทำาประทกัษิณพระศาสดา ๓ รอบแล้วรวมเป็นพระรัศมีมีประมาณเท่าลำาตาลหนุ่ม พุ่งตรงไปข้างหน้าทางเดียว.

[นายมาลาการบอกแก่ภรรยา]

นครทั้งสิ้นเลื่องลือแล้ว.

บรรดาชน ๑๘ โกฏิ คือ ในภายในนคร ๙ โกฎิ ภายนอกนคร ๙ โกฏิ  
ชายหรอืหญิงแม้คนหน่ึง ชื่อวา่จะไม่ถือเอาภิกษาออกไปย่อมไม่มี.

มหาชนบันลือสีหนาท ทำาการยกท่อนผ้าข้ึนตั้งพันอยู่ข้างหน้าของพระศาสดาเทียว.

แม้พระศาสดา เพื่อจะทรงทำาคุณของนายมาลาการให้ปรากฏ 
ได้เสด็จเที่ยวไปในพระนครประมาณ ๓ คาวุต โดยหนทางเป็นที่เที่ยวไปด้วยกลองน้ันเอง.

สรรีะทั้งสิ้น ของนายมาลาการเต็มเป่ียมดว้ยปีติมีวรรณะ ๕.

นายมาลาการน้ัน เที่ยวไปกับพระตถาคตหน่อยหน่ึงเท่าน้ัน 
เข้าไปในภายในแห่งพระพุทธรัศมี เป็นราวกะวา่จมลงในรสแห่งมโนสิลา 
ชมเชยถวายบังคมพระศาสดาแล้ว ได้ถือเอากระเชา้เปล่าน่ันแลไปสู่เรือน.
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ครั้งน้ัน ภรรยาถามเขาวา่ “ดอกไม้อยู่ที่ไหน?”

มาลาการ. เราบูชาพระศาสดาแล้ว.
ภรรยา. บัดน้ี ท่านจักทำาอะไรแดพ่ระราชาเล่า?
มาลาการ. พระราชาจะทรงฆ่าเรากต็าม ขับไล่จากแว่นแคว้นก็ตาม, เราสละชีวติบูชาพระศาสดาแล้ว,  

ดอกไม้ทั้งหมดมี ๘ กำา, บูชาชือ่เห็นปานน้ีเกิดแล้ว, 
มหาชนทำาการโห่ร้องตั้งพัน เที่ยวไปกับพระศาสดา,  น่ันเสียงโห่ร้องของมหาชนในที่น้ัน.

[ภรรยาไม่เลื่อมใส ฟ้องพระราชา]

ลำาดับน้ัน ภรรยาของเขาเป็นหญิงบอดเขลา ไม่ยังความเลื่อมใสในพระปาฏิหาริย์เห็นปานน้ันให้เกิด ดา่เขาแล้ว กล่าวว่า 
“ธรรมดา พระราชาทั้งหลาย เป็นผู้ดุร้าย กร้ิวคราวเดียวก็ทำาความพินาศแม้มาก ด้วยการตัดมือและเท้าเป็นต้น,  
ความพินาศพึงมีแม้แก่เรา เพราะกรรมที่เธอทำา” พาพวกบุตรไปสู่ราชตระกูล 
ผู้อันพระราชาตรัสเรียกมาถามว่า “อะไรกันน่ี?” จึงกราบทูลว่า 
“สามีของหม่อมฉันเอาดอกไม้สำาหรับบำารุงพระองค์บูชาพระศาสดาแล้ว มีมือเปล่ามาสู่เรือน 
ถูกหม่อมฉันถามว่า ‘ดอกไม้อยู่ไหน?’ กก็ล่าวคำาชื่อน้ี,  หม่อมฉันด่าเขาแล้ว กลา่วว่า 
‘ธรรมดาพระราชาทั้งหลายเป็นผู้ดรุ้าย กริว้คราวเดียวก็ทำาความพินาศแม้มาก ดว้ยการตดัมือและเทา้เป็นต้น, 
ความพินาศพึงมีแม้แก่เรา เพราะกรรมที่เธอทำา’ ดังน้ีแล้ว ก็ทิ้งเขามาในที่น้ี;  
กรรมที่เขาทำา จงเป็นกรรมดีกต็าม จงเป็นกรรมชัว่ก็ตาม, กรรมน้ันจงเป็นของเขาผู้เดียว;  
ขอเดชะ พระองค์จงทรงทราบความทีเ่ขาอันหม่อมฉันทิ้งแล้ว.”

[พระราชาทรงทำาเป็นกริ้ว]

พระราชาทรงบรรลุโสดาปัตติผล ถึงพรอ้มด้วยศรัทธา เป็นอริยสาวก ด้วยการเห็นทีแรกน่ันแล ทรงดำาริว่า 
“โอ! หญิงน้ีเป็นบอดเขลา ไม่ยังความเลื่อมใสในคุณเห็นปานน้ีให้เกิดข้ึน.” 

ท้าวเธอทำาเป็นดังว่ากริว้ ตรัสวา่ “เจ้าพูดอะไร แม่? นายมาลาการน้ันทำาการบูชา ดว้ยดอกไม้สำาหรับบำารุงเราหรือ?” 

หญิงน้ี ทูลวา่ “ขอเดชะ พระเจ้าข้า.” 

พระราชาตรัสวา่ “ความดอีันเจ้าทิ้งเขา ทำาแล้ว,  
เราจกัรู้กจิที่ควรทำาแก่นายมาลาการผู้ทำาการบูชาด้วยดอกไม้ทั้งหลายของเรา,” ทรงส่งหญิงน้ันไปแล้ว 
รีบเสด็จไปในสำานักพระศาสดา ถวายบังคมแล้ว เสด็จเที่ยวไปกับด้วยพระศาสดาน่ันเทียว.

พระศาสดาทรงทราบความเลื่อมใสแห่งพระหฤทัยของพระราชาน้ัน 
เสด็จเที่ยวไปสู่พระนครตามถนนเป็นที่เที่ยวไปด้วยกลองแล้ว ได้เสดจ็ไปสู่พระทวารแห่งพระราชมณเฑียรของพระราชา.  

พระราชาทรงรับบาตร ไดท้รงมพีระประสงค์จะเชิญเสด็จพระศาสดา เข้าไปสู่พระราชมณเฑียร.

ส่วนพระศาสดา ได้ทรงแสดงพระอาการที่จะทรงน่ังในพระลานหลวงน่ันเอง.
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พระราชาทรงทราบพระอาการน้ันแล้ว รับสั่งให้ทำาปะรำาในขณะน้ันน่ันเอง ดว้ยพระดำารัสวา่ 
“ท่านทั้งหลายจงทำาปะรำาโดยเร็ว.”

พระศาสดาทรงน่ังกับหมู่ภิกษุแล้ว.

ถามว่า “ก็เพราะเหตุไร พระศาสดาจึงไม่เสด็จเข้าสูพ่ระราชมณเฑียร?”

แก้ว่า “(เพราะ) ได้ยินว่า ความปริวิตกอย่างน้ีได้มีแกพ่ระองคว์่า 
‘ถ้าว่าเราพึงเข้าไปน่ังในภายในไซร้, มหาชนไมพ่ึงได้เพื่อจะเห็นเรา,  คุณของนายมาลาการจะไม่พึงปรากฏ,  
แต่วา่ มหาชนจกัได้เพื่อเห็นเราผู้น่ังอยู่ ณ พระลานหลวง, คุณของนายมาลาการจกัปรากฏ.’”

[พระราชาทรงพระราชทานสิ่งของอย่างละ ๘ อย่าง]

จริงอยู่ พระพทุธเจ้าทั้งหลายเท่าน้ัน ย่อมอาจเพื่อทำาคุณของบุคคลผู้มีคุณทั้งหลายให้ปรากฏ,  
ชนที่เหลือเมื่อจะกลา่วคุณของบุคคลผู้มีคุณทั้งหลาย ย่อมประพฤติตระหน่ี (คือออมเสีย).

แผ่นดอกไม้ ๔ แผ่นได้ตั้งอยูใ่นทิศทั้ง ๔ แล้ว.

มหาชนแวดล้อมพระศาสดาแล้ว.

พระราชาทรงอังคาสภกิษุสงฆ์ มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข ดว้ยอาหารอันประณีต.

ในเวลาเสดจ็ภัตกิจ พระศาสดาทรงทำาอนุโมทนาแล้ว อันแผ่นดอกไม้ ๔ แผ่น แวดล้อมโดยนัยก่อนน่ันแล 
อันมหาชนผู้บันลือสีหนาทแวดล้อม ได้เสด็จไปสู่วิหารแล้ว.

พระราชา ตามส่งเสดจ็พระศาสดา กลับแล้ว รับสั่งให้หานายมาลาการมาแล้ว ตรัสถามว่า 
“เจ้าว่าอย่างไร จึงบูชาพระศาสดาดว้ยดอกไม้อันตนพึงนำามาเพื่อเรา?”  

นายมาลาการกราบทูลวา่ “ขอเดชะ ข้าพระองค์คิดว่า ‘พระราชาจะฆ่าเราก็ตาม จะขับไล่เราเสียจากแว่นแคว้นกต็าม’ ดังน้ี
แล้ว จึงสละชีวิตบูชาพระศาสดา.”

พระราชาตรัสวา่ “เจา้ชื่อวา่เป็นมหาบุรุษ” แล้วพระราชาทานของที่ควรให้ชื่อหมวด ๘ แห่งวัตถุทั้งปวงน้ี คือ 
ช้าง ๘  ม้า ๘  ทาส ๘  ทาสี ๘  เครื่องประดับใหญ่ ๘  กหาปณะ ๘ พัน  
นารี ๘ นาง ที่นำามาจากราชตระกูล ประดับด้วยเครื่องอลังการทั้งปวง และบ้านส่วย ๘ ตำาบล.

[พระศาสดาตรัสสรรเสริญนายมาลาการ]

พระอานนทเถระ คิดว่า “วันน้ี ตั้งแตเ่ช้าตรู่ เสียงสีหนาทตั้งพัน และการยกท่อนผ้าข้ึนตั้งพันย่อมเป็นไป,  
วิบากของนายมาลาการ เป็นอย่างไรหนอแล?” 

พระเถระน้ัน ทูลถามพระศาสดาแลว้.

ลำาดับน้ัน พระศาสดา ตรัสกะพระเถระน้ันวา่ 
“อานนท์ เธออย่าไดก้ำาหนดวา่ ‘กรรมมีประมาณเล็กน้อย อันนายมาลาการน้ีทำาแล้ว’ 
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ก็นายมาลาการน้ีได้สละชีวิตทำาการบูชาเราแล้ว, เขายังจิตให้เลื่อมใสในเราด้วยอาการอย่างน้ี 
จักไม่ไปสู่ทุคติ ตลอดแสนกัป” ดังน้ีแล้ว ตรัสวา่

“นายมาลาการ จักดำารงอยู่ในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย 
จกัไม่ไปสู่คติ ตลอดแสนกัป,  น่ีเป็นผลแห่งกรรมน้ัน,  
ภายหลังเขาจักเป็นพระปัจเจกพุทธะ นามว่าสุมนะ.”

ก็ในเวลาพระศาสดาเสด็จถึงวิหาร เข้าไปสู่พระคันธกุฎี ดอกไม้เหล่าน้ันตกลงที่ซุ้มพระทวารแลว้.

[ไม่ควรทำากรรมท่ีเดือดร้อนภายหลัง]

ในเวลาเย็น ภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมวา่ “แหม! กรรมของนายมาลาการ น่าอัศจรรย์, 
เธอสละชีวติเพื่อพระพุทธเจ้าผู้ยังดำารงพระชนม์อยู่ ทำาการบูชาดว้ยดอกไม้แล้ว
ได้ของพระราชทานชื่อว่าหมวด ๘ ล้วน ในขณะน้ันน่ันเอง.”

พระศาสดาเสด็จออกจากพระคันธกุฎีแล้ว ไปสู่โรงธรรมดว้ยการเสด็จไป ๓ อย่าง อย่างใดอย่างหน่ึง 
ทรงน่ังบนพระพุทธอาสน์แล้ว ตรัสถามว่า “ภกิษุทั้งหลาย บัดน้ี เธอทั้งหลายน่ังประชุมกันด้วยกถาอะไรหนอ?” 
เมื่อภิกษุเหล่าน้ันกราบทูลว่า “ด้วยกถาชื่อน้ี,”  จึงตรัสว่า 
“อย่างน้ัน ภกิษุทั้งหลาย ความเดือดร้อนในภายหลังย่อมไม่มี 
โสมนัสเท่าน้ัน ย่อมเกิดข้ึนในขณะทีร่ะลึกแล้วๆ เพราะบุคคลทำากรรมใด, 
กรรมเห็นปานน้ัน อันบุคคลควรทำาแท้” เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถาน้ีว่า

“บุคคลทำากรรมใดแล้ว ย่อมไม่เดือดร้อนในภายหลัง 
เป็นผู้เอิบอิ่ม มีใจดี ย่อมเสวยผลของกรรมใด, 
กรรมน้ันแล อันบุคคลทำาแล้วเป็นกรรมดี.”

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน สองบทว่า ยำ กตฺวา  ความว่า 
บุคคลทำากรรมใด คือกรรมที่สามารถเพื่ออันยังสมบัติแห่งเทวดาและสมบัติแห่งมนุษย์ และนิพพานสมบัติให้เกดิ 
คือมีสุขเป็นกำาไร ย่อมไม่ตามเดือดร้อน,  
โดยที่แท้ บุคคลน้ัน ช่ือว่าเป็นผู้เอิบอิ่มแล้วด้วยกำาลังแห่งปีติ และชื่อว่ามใีจดี ดว้ยกำาลังแห่งโสมนัส ในขณะที่ระลกึถึงๆ 
เป็นผู้เกิดปีติและโสมนัสในกาลต่อไป ย่อมเสวยผล ในทิฏฐธรรมน่ันเอง, 
กรรมน้ันอีกบุคคลทำาแล้ว เป็นกรรมดี คือเป็นกรรมงาม ได้แก่สละสลวย.

ในเวลาจบเทศนา การตรัสรูธ้รรมได้มีแก่สัตว์ ๘ หมื่น ๔ พันแล้ว ดังน้ีแล.

เรื่องนายสุมนมาลาการ จบ.



ธอ. แปลโดยอรรถ ภ.๒ หนา้ ๑๒๙ • ๑๐. เร่ืองพระอุบลวรรณาเถรี • ๑๐. เร่ืองพระอุบลวรรณาเถรี

๑๐. เรื่องพระอุบลวรรณาเถรี
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพระเถรีนามว่าอุบลวรรณา ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า 
“มธวุา มญฺญตี พาโล” เป็นต้น.

[พระเถรีตั้งความปรารถนา]

ดังได้สดับมา พระเถรีน้ัน ตั้งความปรารถนาไว้แทบบาทมูลของพระพุทธเจา้พระนามวา่ปทุมุตระ 
ทำาบุญทั้งหลาย สิ้นแสนกัป ท่องเที่ยวอยู่ ในเทวดาและมนุษย์ 
จุตจิากเทวโลก ถือปฏิสนธิในสกุลเศรษฐีในกรุงสาวัตถี ในพทุธุปบาทกาลน้ี.

ก็มารดาบิดาไดต้ั้งชื่อนางว่า อุบลวรรณา เพราะนางมีผิวพรรณเหมือนกลีบอุบลเขียว.

ต่อมา ในกาลที่แห่งนางเจริญวัยแลว้ 
พระราชาและเศรษฐีทั้งหลายในสกลชมพูทวีป ส่งบรรณาการไปสู่สำานักของเศรษฐวี่า “ขอเศรษฐี จงให้ธดิาแก่เรา.” 

ชื่อวา่คนผู้ไม่ส่งบรรณาการไป มิได้มี.

ลำาดับน้ัน เศรษฐีคดิวา่ “เราจกัไม่สามารถเอาใจของคนทั้งหมดได้, แต่เราจกัทำาอุบายสกัอย่างหน่ึง.”

เศรษฐีน้ันเรียกธดิามาแล้ว กลา่ววา่ “แม่ เจา้จักอาจเพื่อบวชไหม?” 

คำาของบิดาได้เป็นเหมือนนำ้ามันที่หุงแล้วตั้ง ๑๐๐ ครั้ง อันเขารดลงบนศีรษะ เพราะความที่นางมีภพมีในที่สดุ;  
เพราะฉะน้ัน นางจึงกล่าวะบิดาวา่ “พ่อ ฉันจักบวช.” 

เศรษฐีน้ัน ทำาสกัการะเป็นอันมากแก่นางแล้ว นำานางไปสู่สำานักนางภิกษุณี ให้บวชแล้ว.

[พระอุบลวรรณาเถรีบรรลุพระอรหัต]

เมื่อนางบวชแล้วไม่นาน วาระรักษาลูกดาลในโรงอุโบสถ ถึงแล้ว.

นางตามประทีป กวาดโรงอุโบสถ ยืนถือนิมิตแห่งเปลวประทีป แลดูแล้วๆ เล่าๆ 
ยังฌานมีเตโชกสิณเป็นอารมณ์ให้เกิดแล้ว ทำาฌานน้ันแลให้เป็นบาท 
บรรลพุระอรหัต พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาและอภิญญาทั้งหลายแล้ว.

โดยสมัยอื่น พระเถรีน้ันเที่ยวจาริกไปในชนบท กลับมาแล้ว เข้าไปสู่อันธวัน.

ในกาลน้ัน พระศาสดา ยังไม่ทรงห้ามการอยู่ป่าของพวกนางภิกษุณี.

ครั้งน้ัน พวกมนุษย์ ทำากระท่อมตั้งเตียงกั้นม่านไวใ้นป่าน้ัน แก่พระเถรีน้ัน.

พระเถรีน้ัน เข้าไปบิณฑบาตในกรุงสาวัตถี ออกมาแล้ว.
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[นันทมาณพข่มขืนพระเถรี]

ฝ่ายนันทมาณพ ผู้เป็นบุตรแห่งลุงของพระเถรีน้ัน มีจติปฏิพัทธต์ั้งแต่กาลแห่งพระเถรียังเป็นคฤหัสถ์ 
สดับความที่พระเถรีมา จึงไปสู่อันธวันก่อนแต่พระเถรีมาทีเดียว เข้าไปสู่กระท่อมน้ัน ซ่อนอยู่ภายใต้เตียง, 
พอเมื่อพระเถรีมาแล้ว เข้าไปสู่กระท่อม ปิดประตู น่ังลงบนเตียง, 
เมื่อความมดืในคลองจักษุยังไม่ทันหาย เพราะพระเถรีมาจาก (กลาง) แดด ในภายนอก, 
จึงออกมาจากภายใต้เตียง ข้ึนเตียงแล้ว 
ถูกพระเถรีห้ามอยู่วา่ “คนพาล เธออยา่ฉิบหายเลย, คนพาล เธออย่าฉิบหายเลย” 
ข่มขืนทำากรรมอันตนปรารถนาแล้ว ก็หนีไป.

ครั้งน้ัน แผ่นดินใหญ่ประดจุว่าไมอ่าจจะทรงโทษของเขาไว้ได้ แยกออกเป็น ๒ ส่วนแล้ว.

เขาเข้าไปสู่แผ่นดิน ไปเกดิในอเวจีมหานรกแล้ว.

ฝ่ายพระเถรี บอกเน้ือความน้ันแก่ภิกษุณีทั้งหลายแล้ว.

พวกภิกษุณี แจ้งเน้ือความน้ันแก่ภิกษุทั้งหลาย.

พวกภิกษุ กราบทูลแดพ่ระผู้มพีระภาค.

[คนพาลประสบทุกข์เพราะบาปกรรม]

พระศาสดา ทรงสดับเรื่องน้ันแล้ว ตรัสเรียกภกิษุทั้งหลาย มาตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย 
บรรดาภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ผู้ใดผู้หน่ึงเป็นพาล เมื่อทำากรรมลามก เป็นผู้ยินดีรา่เริง เป็นประดจุฟูข้ึนๆ ย่อมทำาได้ 
ประดุจบุรุษเคี้ยวกินรสของหวาน มีจำาพวกนำ้าผึ้งและนำ้าตาลกรวดเป็นต้น บางชนิด” ดังน้ีแล้ว 
เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม ตรัสพระคาถาน้ีวา่

“คนพาล ย่อมสำาคัญบาปประดุจนำ้าผึ้ง ตราบเท่าที่บาปยังไม่ให้ผล; 
ก็เมื่อใด บาปให้ผล;  เมื่อน้ัน คนพาล ย่อมประสบทุกข์.”

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ มธุวา เป็นต้น  ความว่า 
ก็เมื่อคนพาลทำาบาป คืออกุศลกรรมอยู่  กรรมน้ันย่อมปรากฏดุจนำ้าผึ้ง คือดุจนำ้าหวาน 
ได้แก่ ประดุจน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าชอบใจ,   คนพาลน้ัน ย่อมสำาคัญบาปน้ัน เหมือนนำ้าหวาน ด้วยประการฉะน้ี.

บทว่า ยาว คือ ตลอดกาลเพียงใด.

สองบทว่า ปาปํ น ปจฺจติ  ความว่า 
คนพาล ย่อมสำาคัญบาปน้ันอย่างน้ัน ตราบเท่าที่บาปยังไม่ให้ผลในทิฏฐธรรม หรือในสัมปรายภพ.
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บทว่า ยทา จ  ความว่า ก็ในกาลใด 
เมื่อคนพาลน้ัน ถูกทำากรรมกรณ์ต่างๆ ในทิฏฐธรรม หรือเสวยทุกข์ใหญ่ในอบายมีนรกเป็นต้นในสัมปรายภพ 
บาปน้ันชื่อวา่ย่อมให้ผล;  ในกาลน้ัน คนพาลน้ัน ยอ่มเข้าถึง คือประสบ ได้แก่กลับได้ทกุข์.

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้น.

[พระขีณาสพไม่ยินดีกามสุข]

โดยสมัยอื่น มหาชนสนทนากันในธรรมสภาวา่ 
“แม้พระขีณาสพทั้งหลาย ชะรอยจะยังยินดีกามสุข ยังเสพกาม, ทำาไมจักไม่ส้องเสพ; 
เพราะพระขีณาสพเหล่าน้ัน ไม่ใช่ไม้ผุ, ไม่ใชจ่อมปลวก, มีเน้ือและสรีระยังสดเหมือนกัน; 
เพราะฉะน้ัน แม้พระขีณาสพเหล่าน้ัน ยังยินดีกามสุข ยังเสพกาม.”

พระศาสดา เสดจ็มา ตรัสถามว่า “ภกิษุทั้งหลาย บัดน้ีพวกเธอน่ังสนทนาด้วยเรื่องอะไรกัน?” 
เมื่อพวกภกิษุกราบทูลว่า “ด้วยเรื่องชื่อน้ี” จึงตรัสวา่ 
“ภิกษุทั้งหลาย พระขีณาสพทั้งหลายไม่ยินดกีามสุข ไม่เสพกาม, 
เหมือนอย่างว่า หยาดนำ้าตกลงบนใบบัว ย่อมไมต่ิด ไม่ตั้งอยู่, ย่อมกลิ้งตกไปทีเดียว;  
และเหมือนเมล็ดพันธุ์ผักกาด ไม่ตดิ ไม่ตั้งอยู่ ที่ปลายเหล็กแหลม, ย่อมกลิ้งตกไปแน่แท้ ฉันใด;  
กามแม้ ๒ อยา่ง ย่อมไม่ซึมซาบ ไม่ตั้งอยู่ในจติของพระขีณาสพฉันน้ัน” ดังน้ีแล้ว 
เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถาน้ี ในพราหมณวรรค๑ ว่า

“เรากล่าวบุคคล ผู้ไม่ติดอยู่ในกามทั้งหลาย เหมือนนำ้าไมต่ิดอยู่ในใบบัว 
เหมือนเมล็ดพันธุ์ผักกาดไมต่ิดอยู่ที่ปลายเหล็กแหลม; วา่เป็นพราหมณ์.”

เน้ือความแห่งพระคาถาน้ี จักแจ่มแจ้งในพราหมณวรรคน่ันแล.

[ภกิษุณีควรอยู่ในพระนคร]

ก็พระศาสดา รับสั่งให้เชิญพระเจ้าปเสนทิโกศลมาแล้ว ตรัสว่า 
“มหาบพิตร แม้กุลธดิาทั้งหลาย ในพระศาสดาน้ี ละหมู่ญาติอันใหญ่ และกองแห่งโภคะมาก บวชแล้ว ย่อมอยูใ่นป่า 
เหมือนอย่างกุลบุตรทั้งหลายเหมือนกัน, 
คนลามก ถูกราคะย้อมแลว้ ย่อมเบียดเบียนภิกษุณีเหล่าน้ัน ผู้อยูใ่นป่า ดว้ยสามารถแห่งการดูถูกดูหมิ่นบ้าง 
ให้ถึงอันตรายแห่งพรหมจรรย์บ้าง; 
เพราะฉะน้ัน พระองค์ ควรทำาทีอ่ยู่ภายในพระนครแก่ภกิษุณีสงฆ์.”

พระราชา ทรงรับว่า “ดีละ” ดังน้ีแล้ว รับสั่งให้สร้างที่อยู่เพื่อภิกษุณีสงฆ์ ที่ข้างหน่ึงแห่งพระนคร.

จำาเดิมแต่น้ันมา พวกภิกษุณี ย่อมอยู่ภายในบ้านเท่าน้ัน

เรื่องพระอุบลวรรณาเถรี จบ.

๑ ขุ. ธ. ๒๕/๖๙.
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๑๑. เรือ่งชัมพุกาชีวก
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเวฬวุัน ทรงปรารภชัมพุกาชีวก ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ “มาเส มาเส กุสคฺเคน” เป็นต้น.

[กุฎุมพีบำารุงพระเถระ]

ได้ยินวา่ ในอดีตกาล ในกาลแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ กุฎุมพีชาวบ้านคนหน่ึง 
สรา้งวิหาร (ถวาย) แกพ่ระเถระรูปหน่ึงแล้ว บำารุงพระเถระผู้อยูใ่นวิหารน้ันดว้ยปัจจัย ๔.

พระเถระ ฉันในเรือนของกุฎุมพีน้ันเป็นนิตย์.

ครั้งน้ัน ภกิษุขีณาสพรูปหน่ึง เที่ยวบิณฑบาตในกลางวัน ถึงประตูเรอืนของกุฎุมพีน้ัน.

กุฎุมพีเห็นพระขีณาสพน้ันแล้ว เลื่อมใสในอริิยาบถของท่าน นิมนตใ์ห้เข้าไปสู่เรือน 
อังคาสด้วยโภชนะอันประณีตโดยเคารพ ถวายผ้าสาฎกผืนใหญ่ ดว้ยเรียนว่า “ท่านผู้เจริญ ทา่นพึงย้อมผ้าสาฎกน้ีนุ่งเถิด” 
ดังน้ีแล้ว เรียนว่า “ท่านผู้เจริญ ผมของท่านยาว; กระผมจักนำาช่างกัลบกมา เพื่อประโยชน์แก่อันปลงผมของทา่น, 
จักให้จดัเตียงมาเพื่อประโยชน์แก่การนอน.” 

ภิกษุกุลุปกะ ผู้ฉันอยู่ในเรือนเป็นนิตย์ เห็นสักการะน้ัน ของพระขีณาสพน้ัน ไม่อาจยังจิตให้เลื่อมใสได้ คิดว่า 
“กุฎุมพีน้ี ทำาสกัการะน้ันเห็นปานน้ี แก่ภิกษุผูท้ี่ตนเห็นแล้วครู่เดียว, แต่ไม่ทำาแก่เราผู้ฉันอยู่ในเรือนเป็นนิตย์” ดังน้ีแล้ว 
ได้ไปสู่วิหาร.

แม้ภิกษุขีณาสพนอกน้ี ไปกับดว้ยภิกษุน้ันน่ันแล ย้อมผา้สาฎกทีกุ่ฎุมพีถวายนุ่งแล้ว.

แม้กุฎุมพี พาช่างกัลบกไปให้ปลงผมของพระเถระ ให้คนลาดเตียงไว้แลว้ เรียนวา่ 
“ท่านผู้เจริญ ขอท่านจงนอนบนเตียงน้ีแหละ” นิมนต์พระเถระทั้ง ๒ รูป เพื่อฉันในวันพรุ่งน้ีแล้ว ก็หลีกไป.

ภิกษุเจ้าถ่ิน ไม่อาจอดกลั้นสักการะที่กุฎุมพีทำาแกพ่ระขีณาสพน้ันได้.

[ดา่พระอรหันต์ด้วยอาการ ๔  มีโทษ]

ครั้งเวลาเย็น เธอไปสู่ที่ๆ พระเถระน้ันนอนแล้ว ด่าดว้ยอาการ ๔ อย่างวา่ “อาคันตุกะผู้มีอายุ 
ท่านเคี้ยวกินคูถ ประเสริฐกว่าการบรโิภคภัตในเรือนของกุฎุมพี,  
ท่านให้ถอนผมด้วยแปรงตาล ประเสริฐกว่าการปลงผมดว้ยช่างกัลบกที่กุฎุมพีนำามา, 
ท่านเปลือยกายเที่ยวไป ประเสริฐกว่าการนุ่งผ้าสาฎก ท่ีกุฎุมพีถวาย,  
ท่านนอนเหนือแผ่นดิน ประเสริฐกว่าการนอนบนเตียง ที่กุฎุมพีนำามา.”

ฝ่ายพระเถระ คิดว่า “คนพาลน้ี อย่าฉิบหายเพราะอาศัยเราเลย” ดังน้ีแล้ว ไม่เอื้อเฟื้อถึงการนิมนต์ 
ลุกข้ึนแตเ่ช้าตรู่ได้ไปตามสบายแล้ว.
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ฝ่ายภิกษุเจา้ถ่ิน ทำาวตัรที่ควรทำาในวิหารแตเ่ช้าตรู่แล้ว เคาะระฆังดว้ยหลังเล็บเท่าน้ัน ด้วยความสำาคัญว่า 
“เวลาน้ี เป็นเวลาเที่ยวภิกษา, แม้บัดน้ี ภิกษุอาคันตุกะหลับอยู่, เธอพึงตื่นด้วยเสียงระฆัง” ดังน้ีแล้ว 
เข้าไปสู่บ้านเพื่อบิณฑบาต.

แม้กุฎมพีน้ัน ทำาสักการะแล้ว แลดูทางมาของพระเถระทั้ง ๒ เห็นภิกษุเจ้าถ่ินแล้ว ถามว่า 
“ท่านผู้เจริญ พระเถระไปไหน?” 

ทีน้ัน ภิกษุเจา้ถ่ิน กล่าวกะกฎุมพีน้ันวา่ 
“ผู้มีอายุ อย่าได้พูดถึงเลย, ภิกษุกุลุปกะของท่าน เข้าสู่ห้องน้อย ในเวลาทีท่่านออกไปเมื่อวาน ก้าวลงสูค่วามหลับ 
เมื่อข้าพเจ้า ทำาเสียงกวาดวิหารกด็ี เสียงกรอกนำ้าในหม้อนำ้าฉันและหม้อนำ้าใชก้็ดี เสียงระฆังก็ดี ต้ังแต่เชา้ตรู่  ก็ยังไม่รู้สึก.” 

กุฎุมพคีิดวา่ “ชื่อว่าการหลับจนถึงกาลน้ี ย่อมไม่มี แกพ่ระผู้เป็นเจา้ของเรา ผู้ประกอบดว้ยอิริยาบถสมบัติเช่นน้ัน, 
แต่ท่านผู้เจริญรูปน้ี จักกล่าวคำาอะไรๆ แน่นอน เพราะเห็นเราทำาสักการะแก่ท่าน.” 

เพราะความที่ตนเป็นบัณฑิต กุฎุมพีน้ัน จึงนิมนต์ให้ภิกษุน้ันฉันโดยเคารพ 
ล้างบาตรของท่านให้ดีแล้ว ให้เต็มด้วยโภชนะมีรสเลิศต่างๆ แล้วกลา่วว่า 
“ท่านผู้เจริญ ถ้าทา่นพึงเห็นพระผู้เป็นเจ้าของกระผม, ท่านพึงถวายบิณฑบาตน้ี แกพ่ระผู้เป็นเจ้าน้ัน.” 

ภิกษุนอกน้ี พอรับบิณฑบาตน้ันแล้ว กค็ิดวา่ “ถ้าภิกษุน้ัน จกับริโภคบิณฑบาตเห็นปานน้ีไซร้, เธอก็จักข้องอยู่ในที่น้ีเท่าน้ัน” 
ทิ้งบิณฑบาตน้ันในระหวา่งทาง ไปสู่ที่อยู่ของพระเถระ แลดูพระเถระน้ันในที่น้ัน มิได้เห็นแล้ว.

ทีน้ัน สมณธรรม แม้ที่เธอทำาไว้สิ้นสองหมื่นปีไม่อาจเพื่อรักษาเธอได้ เพราะเธอทำากรรมประมาณเท่าน้ี.

ก็ในกาลสิ้นอายุ เธอเกดิแล้วในอเวจี เสวยทุกข์เป็นอันมาก สิ้นพุทธันดรหน่ึง 
ในพุทธุปบาทกาลน้ี เกดิในเรือนแห่งตระกูล ซ่ึงมีข้าวและนำ้ามากแห่งหน่ึง ในพระนครราชคฤห์.

[โทษของการด่าพระอรหันต์]

จำาเดิมแตก่าลที่เดินไดด้้วยเท้า เขาไม่ปรารถนา เพื่อจะนอนบนที่นอนทีเดียว  ไม่ปรารถนาเพื่อจะบริโภคภัต, 
เคี้ยวกินแต่สรรีวลัญชะ๑ ของตนเท่าน้ัน.

มารดาบิดา เลี้ยงทารกน้ันไว้ ดว้ยสำาคัญวา่ “เด็กไมรู่้เพราะยังอ่อน จึงทำา.” 

แม้ในเวลาเป็นผู้ใหญ่ เขาไม่ปรารถนาเพื่อจะนุ่งผา้, เป็นผู้เปลือยกายเที่ยวไป, 
นอนบนแผ่นดิน, เคี้ยวกินแต่สรีรวลัญชะของตนเท่าน้ัน.

ลำาดับน้ัน มารดาและบิดาของเขา คดิว่า “เด็กน้ีไม่สมควรแก่เรือนแห่งสกุล; เด็กน้ีสมควรแก่พวกอาชวีก” ดังน้ีแล้ว 
จึงนำาไปสู่สำานักของอาชวีกเหล่าน้ัน ได้มอบให้วา่ “ขอท่านทั้งหลายจงยังเด็กน้ีให้บวชเถิด.” 

ลำาดับน้ัน อาชีวกเหล่าน้ัน ยังเขาให้บวชแล้ว, 

๑ อุจจาระ.
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ก็แลครั้นให้บวชแล้ว พวกอาชวีกน้ัน ต้ังไว้ในหลุมประมาณเพียงคอ วางไม้เรียบไว้บนจะงอยบ่าทั้ง ๒ 
น่ังบนไม้เรียบเหล่าน้ัน ถอนผมด้วยทอ่นแห่งแปรงตาล.

ลำาดับน้ัน มารดาบิดาของเขา เชิญอาชีวกเหล่าน้ัน เพื่อฉันในวันพรุ่งน้ีแล้ว หลีกไป.

วันรุ่งข้ึน พวกอาชีวก กลา่วกะเขาว่า “ท่านจงมา, พวกเราจักเข้าไปสู่บ้าน.”

เขากลา่ววา่ “ขอเชิญพวกท่านไปเถิด, ข้าพเจ้าจกัอยู่ในที่น้ีแล” ดังน้ีแล้ว ก็ไม่ปรารถนา.

ครั้งน้ัน อาชีวกทั้งหลาย ได้ละเขาผู้กลา่วแล้วๆ เล่าๆ ซ่ึงไม่ปรารถนาอยู่ ไปแล้ว.

ฝ่ายเขาทราบความที่อาชีวกเหล่าน้ันไปแล้ว เปิดประตวูัจจกุฎี ลงไปกินคูถ ป้ันให้เป็นคำา ด้วยมือทั้ง ๒.

พวกอาชีวกส่งอาหารไปจากภายในบ้านเพื่อเขา.

เขาไม่ปรารถนาแม้อาหารน้ัน, แม้ถูกพวกอาชีวกกล่าวอยู่บ่อยๆ ก็กลา่วว่า 
“ข้าพเจา้ไม่ต้องการอาหารน้ี, อาหารอันข้าพเจา้ได้แล้ว.”

พวกอาชีวกถามว่า “ทา่นได้อาหารที่ไหน?”.

เขาตอบวา่ “ไดใ้นที่น้ีน้ันเอง.”

แม้ในวันที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ เขาถูกพวกอาชีวกน้ัน กล่าวอยู่แม้มากอยา่งน้ัน ก็ยังกลา่วว่า “ข้าพเจ้าจกัอยู่ในที่น้ีแหละ” 
ไม่ปรารถนาเพื่อจะไปบ้าน.

พวกอาชีวก คิดว่า “อาชีวกน้ี ไม่ปรารถนาจะเข้าบ้านทุกวันๆ ทีเดียว, ไม่ปรารถนาจะกลืนกินอาหารที่พวกเรานำามาให้, 
กล่าวอยู่วา่ ‘อาหารเราได้แล้วในที่น้ีเทียว; เขาทำาอะไรหนอแล? พวกเราจักจับผิดเขา’ ดังน้ีแล้ว 
เมื่อจะเข้าไปสู่บ้าน เว้นคนไว้คนหน่ึงสองคน เพื่อจับผิดแม้ซ่ึงอาชีวกน้ัน จึงไป.

อาชวีกเหล่าน้ัน เป็นราวกะไปข้างหลัง ซ่อนอยู่แล้ว.

แม้เขา รู้ความที่อาชวีกเหล่าน้ันไปแล้ว ลงสูว่ัจจกุฎี กินคูถโดยนัยก่อนน้ันแล.

พวกอาชีวกนอกน้ี เห็นกิริยาของเขาแล้ว จึงบอกแก่อาชีวกทั้งหลาย.

พวกอาชีวก ฟังคำาน้ันแล้ว คิดว่า “โอ กรรมหนัก;  
ถ้าสาวกของพระสมณโคดม พึงรู้ไซร้, พึงประกาศความเสื่อมเกียรติของพวกเราว่า ‘อาชีวกทั้งหลาย เที่ยวกินคูถ;’ 
อาชวีกน้ีไม่สมควรแก่พวกเรา” จึงขับไล่เขาออกจากสำานักของตนแล้ว.

เขาถูกพวกอาชีวกเหล่าน้ันไล่ออกแล้ว.

มีหินดาดก้อนหน่ึง ที่เขาลาดไวใ้นที่ถ่ายอุจจาระของมหาชน.

มีกระพังใหญ่บนแผ่นหินน้ัน.

มหาชนอาศัยหินดาดเป็นที่ถ่ายอุจจาระ.
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เขาไปในที่น้ัน กินคูถในกลางคืน ในกาลที่มหาชนมาเพื่อตอ้งการถ่ายอุจจาระ 
เหน่ียวก้อนหินข้างหน่ึง ด้วยมอืข้างหน่ึง ยกเท้าข้ึนข้างหน่ึงตั้งไว้บนเข่า ยืนเงยหน้าอ้าปากอยู่.

มหาชนเห็นเขาแล้ว เข้าไปหา ไหว้แล้ว ถามว่า “ท่านผู้เจริญ เพราะเหตุไร พระผู้เป็นเจ้า จึงยืนอ้าปาก?”

อาชวีก. (เพราะ) เรามีลมเป็นภักษา, อาหารอยา่งอื่นของเรา ไม่มี.
มหาชน. เมื่อเช่นน้ัน เพราะเหตุไร ท่านจึงยกเทา้ข้างหน่ึงตั้งไว้บนเข่ายืนอยู่เล่า ครับ?
อาชวีก. เรามีตบะสูง มีตบะกล้า,  แผ่นดินถูกเราเหยียบดว้ยเท้าทั้ง ๒ ย่อมหวั่นไหว; 

เพราะฉะน้ัน เราจึงยกเท้าข้ึนข้างหน่ึงไว้บนเข่ายืนอยู่, 
ก็เราแลยืนอย่างเดียว ยังกาลให้ล่วงไป ไม่น่ัง ไม่นอน.

ข้ึนชื่อว่าพวกมนุษย์โดยมาก มักเชื่อเพียงถ้อยคำาเท่าน้ัน; 

เพราะฉะน้ัน ชนชาวแคว้นอังคะและมคธโดยมาก จึงลือกระฉ่อนว่า 
“แหม! น่าอัศจรรย์จริง, ทา่นผู้มีตบะชื่อแม้เห็นปานน้ี มีอยู่,  ผูเ้ช่นน้ี พวกเรายังไม่เคยเห็น” ดังน้ีแล้ว 
ย่อมนำาสักการะเป็นอันมากไปทุกๆ เดือน.

อาชวีกน้ัน กลา่วว่า “เรากินลมอย่างเดียว, ไม่กินอาหารอยา่งอื่น, เพราะเมื่อเรากินอาหารอยา่งอื่น ตบะย่อมเสื่อมไป” ดังน้ี
แล้ว ไม่ปรารถนาของอะไรๆ ที่พวกมนุษย์เหล่าน้ันนำามา.

พวกมนุษย์ อ้อนวอนบ่อยๆ ว่า “ท่านผู้เจริญ ทา่นอย่าให้พวกกระผมฉิบหายเลย, 
การบริโภค อันคนผู้มีตบะกล้าเช่นทา่นทำาแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แกพ่วกกระผม สิ้นกาลนาน.”

อาชวีก กล่าวว่า “เราน้ันไม่ชอบใจอาหารอยา่งอื่น” แต่ถูกมหาชนรบกวนด้วยการออ้นวอน 
จึงวางเภสัชมีเนยใสและนำ้าอ้อยเป็นต้น อันชนเหล่าน้ันนำามา ที่ปลายลิ้น ด้วยปลายหญ้าคา 
แล้วส่งไป ดว้ยคำาวา่ “พวกทา่นจงไปเถิด, เท่าน้ีพอละ เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แกท่่านทั้งหลาย.”

อาชวีกน้ัน เป็นคนเปลือย เคี้ยวกินคูถ ถอนผม นอนบนแผ่นดิน ให้กาลลว่งไป ๕๕ ปี ด้วยประการฉะน้ี.

[พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดชัมพุกาชีวก]

การตรวจดูสัตว์โลก ในเวลาใกล้รุ่ง๑ เป็นพทุธกจิ แม้อันพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ไม่ทรงละโดยแท้; 
เพราะฉะน้ัน เมื่อพระผู้มีพระภาค ทางพิจารณาดูสัตว์โลกในเวลาใกลรุ้่งวันหน่ึง, 
ชัมพกุาชวีกน้ี ปรากฏภายในข่ายคือพระญาณแล้ว.

พระศาสดา ทรงใคร่ครวญวา่ “อะไรหนอแล จกัมี?” ทรงเห็นอุปนิสัย๒แห่งพระอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาของเขาแล้ว 
ทรงทราบวา่ “เราจักทำาชัมพุกาชีวกน้ันให้เป็นต้นแล้ว กลา่วคาถาๆ หน่ึง, 
ในกาลจบคาถา สัตว์ ๘ หมื่น ๔ พัน จกัตรัสรู้ธรรม.  อาศัยกุลบุตรน้ี มหาชนจักถึงความสวัสดี” ดังน้ีแล้ว 

๑ ปจฺจูสกาเล ปฏิ-อุส-กาล กาลเป็นท่ีกำาจัดตอบซึ่งมดื.
๒ อุป–นิ–สี.



ธอ. แปลโดยอรรถ ภ.๒ หนา้ ๑๓๖ • ๑๑. เร่ืองชัมพุกาชีวก • [พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดชัมพุกาชีวก]

ในวันรุ่งข้ึน เสด็จเที่ยวไปในกรุงราชคฤห์เพื่อบิณฑบาต เสด็จกลับจากบิณฑบาตแล้ว ตรัสกะพระอานนทเถระว่า 
“อานนท์ เราจักไปสู่สำานักของชัมพุกชีวก.”

อานนท์. พระองค์เท่าน้ัน จักเสด็จไปหรือ พระเจา้ข้า?
พระศาสดา. อยา่งน้ัน เราผู้เดียวจักไป.

พระศาสดา ครั้นตรัสอย่างน้ันแล้ว ในเวลาบ่าย เสดจ็ไปสู่สำานักของชัมพุกาชีวกน้ัน.

เทวดาทั้งหลาย คดิวา่ “พระศาสดาจะเสด็จไปสู่สำานักของชัมพุกาชีวกในเวลาเย็น, 
ก็ชัมพุกาชวีกน้ัน อยู่บนหินดาด น่าเกลียด เป็นที่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะ เศร้าหมองดว้ยไม้ชำาระฟัน, พวกเราควรให้ฝนตก” 
ดังน้ีแล้ว จึงยังฝนให้ตก ครู่เดียวเทา่น้ัน ด้วยอานุภาพของตน.

หินดาด ได้สะอาดปราศจากมลทินแล้ว.

ลำาดับน้ัน เทวดาทั้งหลาย ยังฝนเป็นวิการแห่งดอกไม้ ๕ สี ให้ตกลงบนหินดาดน้ัน.

ในเวลาเย็น พระศาสดา เสด็จไปสู่สำานักของชัมพุกาชีวกแล้ว ได้ทรงเปล่งพระสรุเสียงว่า “ชัมพุกะ.” 

ชัมพกุะ คิดว่า “น่ันใครหนอแล รู้ยาก เรียกเราดว้ยวาทะวา่ชัมพุกะ” จึงกลา่ววา่ “น่ันใคร?”

พระศาสดา. เรา ชัมพุกะ.
ชัมพกุะ. ทำาไม มหาสมณะ?
พระศาสดา. วันน้ี เธอจงให้ที่อยู่ในที่น้ีแก่เรา สักคืนหน่ึง.
ชัมพกุะ. มหาสมณะ ที่อยู่ในที่น้ี ไม่มี.
พระศาสดา. ชัมพุกะ เธออย่าทำาอย่างน้ัน, เธอจงให้ที่อยู่แก่เรา สกัคืนหน่ึง; 

ชื่อว่าพวกบรรพชิต ยอ่มปรารถนาบรรพชติ, พวกมนุษย์ ย่อมปรารถนามนุษย์, 
พวกปศุสัตว์ ย่อมปรารถนาพวกปศุสัตว์.

ชัมพกุะ. กท็่านเป็นบรรพชิตหรอื?
พระศาสดา. เออ เราเป็นบรรพชิต.
ชัมพกุะ. ถ้าทา่นเป็นบรรพชิต, 

นำ้าเตา้ของท่านอยู่ที่ไหน?  ทพัพีสำาหรับโบกควันของท่านอยู่ที่ไหน?  ดา้ยสำาหรับบูชายัญของท่านอยู่ที่ไหน?
พระศาสดา. นำ้าเตา้เป็นต้นน่ัน ของเรามีอยู่, 

แตก่ารถือเอาเป็นแผนกๆ เที่ยวไปลำาบาก เพราะฉะน้ัน เราจึงเก็บไว้ภายในเท่าน้ันเที่ยวไป.

อาชวีกน้ันโกรธวา่ “ทา่นจักไม่ถือนำ้าเต้าเป็นต้นน่ันเที่ยวไปได้หรือ?” 

ลำาดับน้ัน พระศาสดา ตรัสกะอาชีวกน้ันวา่ “ชา่งเถอะ ชัมพุกะ, เธออยา่โกรธเลย, เธอจงบอกที่อยู่แก่เราเถิด.”

เขากลา่ววา่ “มหาสมณะ ที่อยู่ในที่น้ี ไม่มี.”

พระศาสดา เมื่อจะทรงชี้เงื้อมแห่งหน่ึง ซ่ึงมีอยู่ในที่ไม่ไกลจากที่อยู่ของเขา จึงตรัสว่า “ที่เงื้อมน่ัน ใครอยู่?”

ชัมพกุะ. มหาสมณะ ที่เงื้อมน้ัน ไม่มีใครอยู่.
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พระศาสดา. ถ้าเช่นน้ัน เธอจงให้เงื้อมน่ันแก่เรา.
ชัมพกุะ. มหาสมณะ ท่านจงรู้เองเถิด.

พระศาสดา ทรงปูผ้าน่ัง ทรงน่ังที่เงื้อมแล้ว.

[ชัมพุกาชีวกได้บรรลุพระอรหัต]

ครั้งน้ัน ท้าวมหาราชทั้ง ๔ ทำาทศิทั้ง ๔ ให้มีแสงสว่างเป็นอันเดียวกัน มาสู่ที่บำารุงในปฐมยาม.

ชัมพกุะเห็นแสงสว่างแล้ว คิดวา่ “น่ัน ชื่อแสงสว่างอะไรกัน?”. 

ในมัชฌิมยาม ท้าวสักกเทวราชเสดจ็มาแล้ว.

ชัมพกุะเห็นแม้ท้าวสักกเทวราชน้ัน คิดว่า “ชื่อวา่ใครน่ัน?”

ในปัจฉิมยาม ทา้วมหาพรหม ผู้สามารถยังจักรวาล ๑ ให้สวา่งด้วยน้ิวมือน้ิว ๑  ยังจักรวาล ๒ ให้สว่างดว้ยน้ิวมือ ๒ น้ิว ฯลฯ 
ยังจักรวาล ๑๐ ให้สว่างด้วยน้ิวมือ ๑๐ น้ิว ทำาป่าทั้งสิ้นให้มีแสงสว่างเป็นอันเดียว เสด็จมาแลว้.

ชัมพกุะเห็นท้าวมหาพรหมแม้น้ัน คดิว่า “น่ันใครหนอแล?” ดังน้ีแล้ว จึงไปสู่สำานักพระศาสดาแต่เช้าตรู่ 
ทำาปฏิสันถารแล้ว ยืน ณ ทีค่วรสว่นข้างหน่ึง ทูลถามพระศาสดาวา่ 
“มหาสมณะ ใคร ยังทิศทั้ง ๔ ให้สวา่ง มาสู่สำานักของท่านในปฐมยาม?”

พระศาสดา. ทา้วมหาราชทั้ง ๔.
ชัมพกุะ. มาเพราะเหตุไร?
พระศาสดา. มาเพื่อบำารุงเรา.
ชัมพกุะ. กท็่านเป็นผู้ยอดเยี่ยมกวา่ท้าวมหาราชทั้ง ๔ หรือ?
พระศาสดา. เออ ชัมพุกะ เราแล เป็นพระราชาเยี่ยมกวา่พระราชาทั้งหลาย.
ชัมพกุะ. กใ็นมัชฌิมยาม ใครมา?
พระศาสดา. ทา้วสักกเทวราช.
ชัมพกุะ. เพราะเหตุไร?
พระศาสดา. เพื่อบำารุงเราเหมือนกัน.
ชัมพกุะ. กท็่านเป็นผู้ยอดเยี่ยมกวา่ท้าวสักกเทวราชหรือ?
พระศาสดา. เออ ชัมพุกะ, เราเป็นผู้ยอดเยี่ยมแม้กวา่ท้าวสักกะ, 

กท็้าวสกักะน่ัน เป็นคิลานุปัฏฐากของเรา เช่นเดียวกับสามเณรผู้เป็นกัปปิยการก.
ชัมพกุะ. กใ็คร ยังป่าทั้งสิ้นให้สว่าง มาแล้วในปัจฉิมยาม?
พระศาสดา. ชนทั้งหลาย มีพราหมณ์เป็นต้น ในโลก จามแล้ว พลาดพลั้งแล้ว ย่อมกลา่ววา่ 

‘ขอความนอบน้อม จงมี แด่มหาพรหม’ อาศัยผู้ใด  ผู้น้ันแหละ เป็นท้าวมหาพรหม.
ชัมพกุะ. กท็่านเป็นผู้ยอดเยี่ยมแม้กว่าท้าวมหาพรหมหรือ?
พระศาสดา. เออ ชัมพุกะ, เราแลเป็นพรหมยิ่ง แม้กว่าพรหม.
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ชัมพกุะ. มหาสมณะ ท่านเป็นผู้อัศจรรย์, 
ก็เมื่อเราอยู่ในที่น้ีสิ้น ๕๕ ปี บรรดาเทวดาเหล่าน่ัน แม้องค์หน่ึง ก็ไม่เคยมาเพือ่บำารุงเรา; 
ก็เราเป็นผู้มีลมเป็นภักษา ยืนอย่างเดียว ให้กาลนานประมาณเท่าน้ีล่วงไปแล้ว, 
เทวดาเหล่าน้ัน ไม่เคยมาสู่ที่บำารุงของเราเลย.

ลำาดับน้ัน พระศาสดา ตรัสกะชัมพุกะน้ันว่า “ชัมพุกะ เธอลวงมหาชนผู้บอดเขลาในโลก ยังปรารถนาจะลวงแม้ซ่ึงเรา; 
เธอเคี้ยวกินคูถเท่าน้ัน, นอนบนแผ่นดินอย่างเดียว, เป็นผู้เปลือยเที่ยวไป, ถอนผมด้วยท่อนแปรงตาลสิ้น ๕๕ ปี มใิช่หรือ? 
ก็เมื่อเป็นเช่นน้ัน เธอลวงโลก กลา่ววา่ ‘เราเป็นผู้มีลมเป็นภักษา, ยืนด้วยเท้าข้างเดียว, ไม่น่ังไม่นอน;’ 
ยังเป็นผู้ปรารถนาจะลวงแม้ซ่ึงเรา?   
แม้ในกาลก่อน เธออาศัยทิฏฐิอันชั่วชา้ลามก เป็นผู้มีคูถเป็นภักษา สิ้นกาลประมาณเท่าน้ี เป็นผู้นอนเหนือแผ่นดิน 
เปลือยกายเที่ยวไป ถึงการถอนผมด้วยท่อนแปรงตาล, แม้ในบัดน้ี เธอยังถือทิฏฐิอันชั่วช้าลามกเหมือนเดิม.”

ชัมพกุะ. มหาสมณะ ก็เราทำากรรมอะไรไว้.

ลำาดับน้ัน พระศาสดา ตรัสบอกกรรมที่เขาทำาแล้วในก่อนแก่ชัมพุกะน้ัน.

เมื่อพระศาสดา ตรัสอยู่น่ันแหละ ความสังเวชเกิดข้ึนแก่เขาแล้ว, หิริโอตตัปปะปรากฏแลว้.

เขาน่ังกระโหย่งแล้ว.

ลำาดับน้ัน พระศาสดา ได้ทรงโยนผ้าสาฎกสำาหรับอาบนำ้าไปให้เขา.

เขานุ่งผ้าน้ันแล้ว ถวายบังคมพระศาสดา น่ัง ณ ที่ควรส่วนข้างหน่ึง.

ฝ่ายพระศาสดา ตรัสอนุบุพพีกถาแสดงธรรมแก่เขา.

ในกาลจบเทศนา เขาบรรลพุระอรหัตพร้อมดว้ยปฏิสัมภิทา 
ถวายบังคมพระศาสดาแล้วลุกข้ึนจากที่น่ัง ทูลขอบรรพชาและอุปสมบท.

ดว้ยอาการเพียงเท่าน้ี กรรมในก่อนของชัมพกุะน้ันสิ้นแล้ว.

ก็ชัมพุกะน้ี ดา่พระมหาเถระผู้ขีณาสพ ด้วยอักโกสวตัถุ ๔ อยา่ง, 
ไหม้แล้วในอเวจี ตราบเท่ามหาปฐพีน้ีหนาข้ึน ๑ โยชน์ ยิ่งด้วย ๓ คาวุต 
ถึงอาการอันน่าเกลียดน้ีสิ้น ๕๕ ปี ดว้ยเศษแห่งผลกรรม ในเพราะการด่าน้ัน, 
กรรมน้ันของเธอสิ้นแล้ว เพราะบรรลุพระอรหัตน้ัน. 

กรรมที่เธอทำาแล้วน้ัน ไม่อาจยังผลแห่งสมณธรรม ที่ชัมพุกาชีวกน้ีทำาแล้วสิ้น ๒ หมื่นปีให้ฉิบหายได้; 
เพราะฉะน้ัน พระศาสดาจึงทรงเหยียดพระหัตถ์เบ้ืองขวาออก ตรัสกะชัมพกุะน้ันว่า 
“เธอจงเป็นภิกษุมาเถิด, จงประพฤติพรหมจรรย์เถิด.” 

ขณะน้ันเอง เพศคฤหัสถ์ของเธอ หายไปแล้ว, เธอเป็นผู้ทรงบริขาร ๘ ได้เป็นประดุจพระเถระมีพรรษา ๖๐ แล้ว.
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[ชัมพุกะบอกความจริงแก่มหาชน]

ได้ยินวา่ วันน้ัน เป็นวันแห่งชาวอังคะและมคธ ถือสักการะมาเพื่อชัมพุกะน้ัน; 
เพราะฉะน้ัน ชาวแว่นแคว้นทั้ง ๒ ถือสักการะมาแล้ว เห็นพระตถาคตแล้ว จึงคิดว่า 
“ชัมพกุะผู้เป็นเจ้าของพวกเรา เป็นใหญ่หรือหนอแล? หรือวา่พระสมณโคดมเป็นใหญ่” คดิวา่ 
“ถ้าพระสมณโคดม พึงเป็นใหญ่, ชัมพุกะน้ี พึงไปสู่สำานักของพระสมณโคดม, 
แต่เพราะความที่ชัมพกุาชวีกเป็นใหญ่ พระสมณโคดมจึงเสด็จมาสู่สำานักชัมพุกาชวีกน้ี.”

พระศาสดา ทรงทราบความปริวิตกของมหาชน จึงตรัสวา่ “ชัมพุกะ เธอจงตัดความสงสัยของพวกอุปัฏฐากของเธอเสีย.” 

เธอกราบทูลว่า “แม้ข้าพระองค์ ก็หวังพระพทุธดำารัสมีประมาณเท่าน้ีเหมือนกัน พระเจา้ข้า” ดังน้ีแล้ว  
เข้าฌานที่ ๔ ลกุข้ึน เหาะข้ึนสู่เวหาสประมาณชั่วลำาตาล กราบทูลวา่ 
“พระเจ้าข้า พระผู้มพีระภาคเป็นพระศาสดาของข้าพระองค์, ข้าพระองค์เป็นสาวก” แล้วลงมาถวายบังคม 
เหาะข้ึนสู่เวหาสประมาณ ๗ ชัว่ลำาตาล ด้วยอาการอย่างน้ี คือ 
“ประมาณ ๒ ชัว่ลำาตาล ประมาณ ๓ ชั่วลำาตาล” แล้วลงมา ยังมหาชนให้ทราบความทีต่นเป็นสาวก.

มหาชนเห็นเหตุน้ันแล้ว คิดวา่ “โอ! ธรรมดาพระพุทธเจา้ทั้งหลาย เป็นผู้น่าอัศจรรย์ มพีระคณุไม่ทรามเลย.”

พระศาสดา เมื่อตรัสกับมหาชน ตรัสอยา่งน้ีว่า 
“ชัมพกุะน้ี วางสักการะทีพ่วกทา่นนำามาแล้ว ที่ปลายลิ้นดว้ยปลายหญ้าคา ตลอดกาลประมาณเท่าน้ี 
อยู่ในที่น้ี ด้วยหวังว่า ‘เราบำาเพ็ญการประพฤติตบะ; ถ้าเธอพึงบำาเพ็ญการประพฤติตบะสิ้น ๑๐๐ ปีด้วยอุบายน้ีไซร้, 
ก็การบำาเพ็ญตบะน้ัน ยังไม่ถึงเสี้ยวแม้ที่ ๑๖ แห่งกุศลเจตนาเป็นเครื่องตดัภัตของเธอผู้รังเกียจสกุลหรอืภัต แล้วไม่บรโิภคใน
บัดน้ี” ดังน้ีแล้ว เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม ตรัสพระคาถาน้ีว่า

“คนพาล พึงบริโภคโภชนะดว้ยปลายหญ้าคา ทุกๆ เดือน, 
เขายอ่มไม่ถึงเสี้ยวที่ ๑๖ แห่งท่านผู้มีธรรมอันนับได้แล้ว.”

[แก้อรรถ]

พึงทราบเน้ือความแห่งคาถาน้ันว่า

“ถ้าคนพาล คือ ผู้มธีรรมยังไม่กำาหนดรู้ เหินห่างจากคุณมีศีลเป็นต้น บวชในลัทธิเดียรถีย์ บริโภคโภชนะด้วยปลายหญ้าคา
ทุกๆ เดือนที่ถึงแล้ว ดว้ยหวังว่า “เราจกับำาเพ็ญการประพฤติตบะ” ชื่อว่าพึงบริโภคโภชนะตลอด ๑๐๐ ปี.

ในกึ่งพระคาถาว่า น โส สงฺขาตธมฺมานำ กลำ อคฺฆติ โสฬสึ แสดงเป็นบุคคลาธิษฐานวา่ 
“ท่านผู้มธีรรมอันรู้แล้ว คือ ผู้มีธรรมอันชั่งได้แล้ว เรียกวา่ผู้มีธรรมอันนับได้แล้ว, 
บรรดาทา่นเหล่าน้ัน โดยที่สุดมี ณ เบ้ืองตำ่า พระโสดาบัน ชื่อว่าผู้มธีรรมอันนับได้แล้ว, 
โดยที่สดุมี ณ เบ้ืองสูง พระขีณาสพ ชื่อว่าผู้มธีรรมอันนับได้แล้ว; 
ชนพาลน้ัน ย่อมไม่ถึงเสี้ยวที่ ๑๖ ของท่านผู้มีธรรมอันนับได้แล้ว เหล่าน้ี.

ส่วนเน้ือความในกึ่งพระคาถาน้ี พึงทราบดังน้ี
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ก็เจตนาของคนพาลน้ัน ผู้บำาเพ็ญการประพฤติตบะอย่างน้ัน ตลอด ๑๐๐ ปี เป็นไปสิ้นราตรีนานเพียงน้ัน ย่อมไม่ถึงเสี้ยวที่ 
๑๖ แห่งกุศลเจตนาเครื่องตดัภัตดวงหน่ึง ของท่านผู้มีธรรมอันนับได้แล้ว รังเกียจสกุลหรอืภัตแล้วไม่บริโภค.

พระศาสดา ตรัสอธิบายไวด้ังน้ีว่า 
“ผลแห่งส่วนหน่ึงๆ จากสว่นที่ ๑๖ ซ่ึงทำาผลแห่งเจตนาของท่านผู้มีธรรมอันนับได้แล้วน้ัน ให้เป็น ๑๖ สว่น
แล้วทำาสว่นหน่ึงๆ จาก ๑๖ ส่วนน้ัน ให้เป็น ๑๖ ส่วน อีกน้ันแล  ยังมากกว่าการประพฤติตบะของชนพาลน้ัน.”

ในกาลจบเทศนา ธรรมาภิสมัย ได้มีแก่สตัว์ ๘ หมื่น ๔ พัน แล้วดังน้ีแล.

เรื่องชัมพุกาชีวก จบ.
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๑๒. เรื่องอหิเปรต
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเวฬวุัน ทรงปรารภอหิเปรต ตนใดตนหน่ึง ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “น หิ ปาปํ กตำ กมฺมำ” 
เป็นต้น

[พระมหาโมคคัลลานเถระทำาการยิ้ม]

ความพิสดารว่า ในวันหน่ึง ทา่นพระลกัขณเถระ ภายในชฎิลพันหน่ึง และท่านพระมหาโมคคัลลานเถระ 
ลงจากภูเขาคิชฌกูฏ ดว้ยคิดว่า “เราจักเที่ยวบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์.” 

บรรดาพระเถระ ๒ รูปน้ัน ท่านพระมหาโมคคัลลานะ เห็นอหิเปรตตนหน่ึง จึงได้ทำาการยิ้มแย้มให้ปรากฏ.

ลำาดับน้ัน พระลักขณเถระ ถามเหตุกะพระเถระน้ันว่า “ผู้มีอายุ เพราะเหตุไร ท่านจึงทำาการยิ้มแย้มให้ปรากฏ?” 

พระเถระ ตอบว่า “ผู้มีอายุ น้ีไม่ใช่กาลแล เพื่อวิสัชนาปัญหาน้ี, ทา่นพึงถามผมในสำานักพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิด.” 

เมื่อพระเถระทั้ง ๒ น้ัน เที่ยวบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์ ไปสู่สำานักพระผู้มีพระภาค น่ังแล้ว, พระลักขณเถระถามวา่ 
“ท่านโมคคัลลานะผู้มีอายุ ท่านลงจากภูเขาคิชฌกูฏ ทำาการยิ้มแย้มให้ปรากฏ 
ผมถามถึงเหตุแห่งการยิ้มแย้ม ได้กล่าววา่ ‘ท่านพึงถามผมในสำานักพระผู้มีพระภาค.’ บัดน้ี ท่านจงบอกเหตุน้ันเถิด.”

[พระมหาโมคคัลลานะบอกเหตุแห่งการยิ้ม]

พระเถระ กล่าวว่า “ผู้มีอายุ ผมเห็นอหิเปรตตนหน่ึง จึงได้ทำาการยิ้มแย้มให้ปรากฏ,  
อัตตภาพของเปรตน้ันเห็นปานน้ี,  ศรีษะของมันเหมือนศีรษะมนุษย์, อัตตภาพที่เหลือของมัน เหมือนของงู, 
น่ันชื่ออหิเปรต โดยประมาณ ๒๕ โยชน์, 
เปลวไฟตั้งข้ึนจากศรีษะของมัน ลามไปจนถึงหาง, ตั้งข้ึนจากหางถึงศรีษะ, 
ตั้งข้ึนในท่ามกลาง ลามไปถึงข้างทั้ง ๒,  ต้ังข้ึนแต่ข้างทั้ง ๒ รวมลงในทา่มกลาง.” 

ได้ยินวา่ อตัตภาพของเปรตทั้ง ๒ น่ันแล ประมาณ ๒๕ โยชน์, ของเปรตที่เหลือ ประมาณ ๓ คาวตุ, 
ของอหิเปรตน้ีน่ันแล และของกากเปรต ประมาณ ๒๕ โยชน์.

บรรดาเปรตทั้ง ๒ น้ัน อหิเปรต เป็นดังน้ีก่อน.

[บุรพกรรมของกากเปรต]

พระมหาโมคคัลลานะ เห็นแม้กากเปรต อันไฟไหม้อยู่ที่ยอดเขาคิชฌกูฏ เมื่อจะถามบุรพกรรมของเปรตน้ัน จึงกล่าวคาถาน้ีวา่

“ลิ้นของเจ้าประมาณ ๕ โยชน์,  ศรีษะของเจา้ ประมาณ ๙ โยชน์, 
กายของเจ้าสูงประมาณ ๒๕ โยชน์,  เจ้าทำากรรมอะไรไว้จึงถึงทุกข์เช่นน้ี.”

ครั้งน้ัน เปรตเมื่อจะบอกแก่พระเถระน้ัน จึงกล่าวคาถาน้ีวา่
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“พระโมคคัลลานะผู้เจริญ ข้าพเจ้ากลืนกินภตัที่เขานำามาเพื่อสงฆ์ 
ของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ ผู้แสวงหาคุณอันใหญ่ ตามปรารถนา”

ดังน้ีแล้ว จึงกล่าววา่ 
“ท่านผู้เจริญ ในกาลแห่งพระพุทธเจา้พระนามวา่กัสสปะ พวกภิกษุมากรูป เข้าไปสู่บ้านเพื่อบิณฑบาต.

พวกมนุษย์ เห็นพระเถระทั้งหลายแล้ว รักใคร่ นิมนต์ให้น่ังที่โรงฉัน ล้างเท้า ทาด้วยนำ้ามัน ให้ดื่มข้าวยาคู 
ถวายของควรเคี้ยว รอคอยบิณฑบาตกาล น่ังฟังธรรมอยู่.

ในกาลจบธรรมกถา พวกมนุษยร์ับบาตรของพระเถระทั้งหลายแล้ว ให้เต็มด้วยโภชนะมีรสเลิศต่างๆ ในเรือนของตนๆ 
แล้วนำามา.

ในครั้งน้ัน ข้าพเจ้าเป็นกา จับอยู่ที่หลังคาแห่งโรงฉัน เห็นโภชนะน้ันแล้ว ได้คาบเอาคำาข้าว ๓ คำา เต็มปาก ๓ ครั้ง 
จากบาตรอันมนุษย์ผู้หน่ึงถือไว้,  
แต่ภัตน้ัน หาเป็นของสงฆ์ไม่, มิใช่เป็นภัตที่เขากำาหนดถวายแก่สงฆ์, 
(ทั้ง)มิใช่เป็นภัตอันเหลือจากที่ภกิษุทั้งหลายฉัน อันพวกมนุษย์พึงนำาไปสู่เรือนของตนบริโภค, 
เป็นเพียงภัตที่เขานำามาเฉพาะสงฆ์อย่างเดียวเท่าน้ัน’ 

ข้าพเจา้คาบเอาคำาข้าว ๓ คำาจากบาตรน้ัน, กรรมเพียงเท่าน้ี เป็นบุรพกรรมของข้าพเจ้า, 
ข้าพเจา้น้ัน ทำากาละแล้วไหม้ในอเวจี เพราะวิบากแห่งกรรมน้ัน 
ในบัดน้ี เกิดเป็นกากเปรต เสวยทกุข์น้ี ที่ภเูขาคิชฌกูฏ ด้วยผลกรรมที่เหลือในเพราะกรรมน้ัน.”

เรื่องกากเปรต มีเท่าน้ี.

แต่ในเรื่องน้ี พระเถระกล่าวว่า “ผมเห็นอหิเปรต จึงไดท้ำาการยิ้มแย้มให้ปรากฏ.”

ลำาดับน้ัน พระศาสดาทรงเป็นพยานของพระเถระน้ัน ตรัสว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย โมคคัลลานะพดูจริง, 
ก็เราเห็นเปรตน่ัน ในวันบรรลุสัมโพธิญาณเหมือนกัน, 
แต่เราไม่กลา่ว เพราะเอ็นดูคนอื่นว่า ‘ชนเหล่าใด ไม่เชื่อคำาของเรา, 
ความไม่เชื่อน้ัน พึงเป็นไปเพื่อสิ่งมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเหล่าน้ัน.’” 

ก็ในกาลที่พระมหาโมคคัลลานะเห็นแล้วน่ันแล 
พระศาสดาทรงเป็นพยานของท่าน ตรัสเรื่อง ๒๐ เรื่อง แม้ในลักขณสังยุต๑ แล้ว.

แม้เรื่องน้ี พระเถระน้ันก็กลา่วไว้อย่างน้ันเหมือนกัน.

ภิกษุทั้งหลายฟังเรื่องน้ันแล้ว จึงทูลถามบุรพกรรมของเปรตน้ัน.

แม้พระศาสดา กต็รัสแก่ภิกษุเหล่าน้ันว่า

๑ สำ. นิ. ๑๖/๒๙๘.
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[บุรพกรรมของอหิเปรต]

“ได้ยินวา่ ในอดีตกาล พวกชนอาศัยกรุงพาราณสี สรา้งบรรณศาลาไว้เพื่อพระปัจเจกพทุธเจ้า ใกล้ฝั่งแม่นำ้า.

พระปัจเจกพุทธเจ้าน้ัน อยูใ่นบรรณศาลาน้ัน ย่อมเที่ยวไปบิณฑบาตในเมืองเนืองนิตย์.

แม้พวกชาวเมือง มีมือถือสักการะมีของหอมและดอกไม้เป็นต้น ไปสู่ที่บำารุงของพระปัจเจกพุทธเจา้ ทั้งเย็นทั้งเชา้.

บุรุษชาวกรุงพาราณสีคนหน่ึง อาศัยหนทางน้ันไถนา.

มหาชน เมื่อไปสู่ที่บำารุงพระปัจเจกพุทธเจ้า ย่อมเหยียบยำ่านาน้ันไป ทั้งเย็นทั้งเช้า.

ชาวนาแม้ห้ามอยู่วา่ “ขอพวกท่านอยา่เหยียบนาของข้าพเจา้” ก็ไม่สามารถจะห้ามได้.

ครั้งน้ัน ชาวนาน้ัน ได้มีความคดิอย่างน้ีวา่ 
“ถ้าบรรณศาลาของพระปัจเจกพุทธเจ้า ไม่พึงมีในที่น้ีไซร้.  ชนทั้งหลายก็ไมพ่ึงเหยียบยำ่านาของเรา.”

ในกาลที่พระปัจเจกพุทธเจ้าเข้าไปบิณฑบาต  ชาวนาน้ัน ทุบภาชนะเครื่องใช้ แล้วเผาบรรณศาลาเสีย.

พระปัจเจกพุทธเจ้า เห็นบรรณศาลาน้ันถูกไฟไหม้ จึงหลีกไปตามสบาย.

มหาชน ถือของหอมและระเบียบดอกไม้มา เห็นบรรณศาลาถูกไฟไหม้ จึงกล่าวว่า 
“พระผู้เป็นเจ้าของพวกเรา ไป ณ ที่ไหนหนอแล?” 

แม้ชาวนาน้ัน ก็มากับด้วยมหาชนเหมือนกัน ยืนอยู่ในท่ามกลางแห่งมหาชน พดูอย่างน้ีวา่ 
“ข้าพเจา้เอง เผาบรรณศาลา ของพระปัจเจกพทุธเจ้าน้ัน.” 

ครั้งน้ัน ชนทั้งหลายพดูว่า “พวกท่านจงจับ, พวกเราอาศัยบุรุษชั่วน้ี จึงไม่ได้เพื่อจะเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้า” ดังน้ีแล้ว 
ก็โบยชาวนาน้ัน ดว้ยเครื่องประหาร มีท่อนไม้เป็นต้น ให้ถึงความสิ้นชีวติแล้ว.

ชาวนาน้ันเกิดในอเวจี, ไหม้ในนรกตราบเท่าแผ่นดินน้ี หนาข้ึนประมาณโยชน์หน่ึงแล้ว 
จึงเกิดเป็นอหิเปรตที่เขาคิชฌกูฏ ดว้ยผลกรรมอันเหลือ.”

[พระศาสดาทรงเปรียบเทียบผลกรรม]

พระศาสดา ครั้นตรัสบุรพกรรมน้ี ของอหิเปรตน้ันแล้ว จึงตรัสว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย ชื่อวา่บาปกรรมน่ัน เป็นเช่นกับนำ้านม,  นำ้านมอันบุคคลกำาลังรีดแล ย่อมไม่แปรไปฉันใด;  
กรรมอันบุคคลกำาลังทำาเทียว ก็ยังไม่ทันให้ผลฉันน้ัน, 
แต่ในกาลใด กรรมให้ผล; ในกาลน้ัน ผู้ทำา ย่อมประกอบดว้ยทุกข์เห็นปานน้ัน” ดังน้ีแล้ว  
เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถาน้ีวา่

“กก็รรมชั่วอันบุคคลทำาแล้ว ยังไม่ให้ผล 
เหมือนนำ้านมที่รีดในขณะน้ัน ยังไม่แปรไป,  
บาปกรรม ย่อมตามเผาคนพาล [ภายหลัง] 
เหมือนไฟอันเถ้ากลบไว้ [รอให้ผล].”
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[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ สชฺชุขีรำ  ความว่า 
นำ้านมซ่ึงไหลออกจากนมของแม่โคนมในขณะน้ันน่ันแล  ยังอุ่น ย่อมไม่เปลี่ยนคือย่อมไม่แปรไป.

พระศาสดา ตรัสคำาอธิบายไว้ดังน้ีวา่ 
“นำ้านมที่เขารีดในขณะน้ัน ย่อมไม่เปลี่ยน คือไม่แปร ได้แก่ไม่ละปกติในขณะน้ันน่ันแล, 
แต่ที่เขารีดใสไ่ว้ในภาชนะใด, ก็ย่อมไม่ละปกติ ตราบเท่าที่ยังไม่ได้ใส่ของเปรี้ยวมีเปรียงเป็นต้น ลงในภาชนะน้ัน 
คือ ตราบเท่าที่ยังไม่ถึงภาชนะของเปรี้ยว มีภาชนะนมส้มเป็นต้น ย่อมละในภายหลัง ฉันใด; 
แม้บาปกรรมที่บุคคลกำาลังทำา ก็ย่อมไม่ให้ผล ฉันน้ันเหมือนกัน, 
ถ้าบาปกรรมพึงให้ผล (ในขณะทำา), ใครๆ ไมพ่ึงอาจเพื่อทำาบาปกรรมได้;  
ก็ขันธ์ทั้งหลายที่บังเกิดดว้ยกุศล ยังทรงอยู่เพียงใด; ขันธ์เหล่าน้ัน ย่อมรักษาบุคคลน้ันไว้ได้เพียงน้ัน, 
เมื่อขันธ์ทั้งหลายเกิดในอบาย เพราะความแตกแห่งขันธ์เหล่าน้ัน บาปกรรมยอ่มให้ผล, 
ก็เมื่อให้ผล ชื่อว่าย่อมตามเผาผลาญคนพาล.”

ถามว่า “เหมือนอะไร?”

แก้ว่า “เหมือนไฟอันเถ้ากลบไว้.”

อธิบายว่า เหมือนอย่างวา่ ถ่านไฟปราศจากเปลวไฟ อันเถ้ากลบไว้ แม้คนเหยียบแล้วก็ยังไม่ไหม้ก่อน เพราะเถ้ายังปิดไว้, 
แต่ยังเถ้าให้ร้อนแล้ว ย่อมไหม้ไปจนถึงมันสมอง ด้วยสามารถไหม้อวัยวะมีหนังเป็นต้นฉันใด; 
แม้บาปกรรมก็ฉันน้ันเหมือนกัน เป็นบาปกรรมอันผู้ใดทำาไว้, ย่อมตามเผาผู้น้ัน ซ่ึงเป็นพาล 
เกิดแล้วในอบายมีนรกเป็นต้น ในอตัตภาพที่ ๒ หรือที่ ๓.

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.

เรื่องอหิเปรต จบ.
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๑๓. เรือ่งสัฏฐิกูฏเปรต
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเวฬวุัน ทรงปรารภสัฏฐกิูฏเปรต๑ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ “ยาวเทว อนตฺถาย” เป็นต้น.

[พระมหาโมคคัลลานเถระเห็นสัฏฐกิูฏเปรต]

ความพิสดารว่า พระมหาโมคคัลลานเถระ ลงจากภูเขาคิชฌกูฏ พร้อมกับพระลักขณเถระ 
ทำาการยิ้มแย้มในประเทศแห่งใดแห่งหน่ึง โดยนัยมีในก่อนน่ันแล  
ถูกพระลกัขณเถระถามถึงเหตุแห่งการยิ้มแย้ม จึงกล่าวว่า “ท่านพึงถามผมในสำานักของพระผู้มีพระภาคเจ้า”  
ในกาลแห่งตนเที่ยวไปเพื่อบิณฑบาต เข้าไปเฝ้าพระศาสดา ถวายบังคม น่ังแล้ว 
ถูกพระลกัขณเถระถามอีก จึงกล่าวว่า “ผู้มีอายุ ผมได้เห็นเปรตตนหน่ึง มีอตัตภาพประมาณ ๓ คาวตุ,  
ค้อนเหล็ก ๖ หมื่นอันไฟตดิลุกโพลงแล้ว ตกไปเบ้ืองบนแห่งกระหม่อมของเปรตน้ันแล้ว ต้ังข้ึน ทำาลายศรีษะ,  
ศีรษะที่แตกแล้วๆ ย่อมตั้งข้ึนอีก, โดยอตัตภาพน้ี อตัตภาพเห็นปานน้ี ผมยังไม่เคยเห็น,  
ผมเห็นอัตตภาพน้ัน จึงได้ทำาการยิ้มแย้มให้ปรากฏ.” 

จริงอยู่ ในเรื่องเปรต พระมหาโมคคัลลานเถระหมายเอาซ่ึงเปรตน้ีน่ันแหละ จึงกล่าวคำาเป็นต้นวา่

“ค้อนเหล็ก ๖ หม่ืน บริบูรณ์แล้วโดยประการท้ังปวง 
ย่อมตกไปบนศีรษะของเจ้า  ตอ่ยกระหม่อมอยู่เสมอ.”๒

[พระศาสดาทรงรับรองว่าเปรตมี]

พระศาสดา ทรงสดับถ้อยคำาของพระเถระแล้ว จึงตรัสว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย สัตว์น้ี แม้เราน่ังอยู่ที่โพธิมัณฑประเทศ ก็เห็นแล้วเหมือนกัน, 
เราไม่บอก ก็เพื่ออนุเคราะห์แก่คนเหล่าอื่นวา่ 
‘ก็แล คนเหล่าใด ไมพ่ึงเชื่อคำาของเรา; ความไม่เชื่อน้ัน พึงมีเพื่อกรรมไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่คนเหล่าน้ัน,’ 
แต่วา่ บัดน้ี เราเป็นพยานของโมคคัลลานะ จึงบอกได้.” 

ภิกษุทั้งหลาย ฟังพระดำารัสน้ันแล้ว จึงทูลถามถึงบุรพกรรมของเปรตน้ัน.

แม้พระศาสดา กต็รัสแก่ภิกษุเหล่าน้ันว่า

[บุรพกรรมของสัฎฐิกูฏเปรต]

“ดังได้ยินมา ในอดีตกาล ในกรุงพาราณสี ได้มีบุรุษเปลี้ยคนหน่ึง ถึงซ่ึงความสำาเร็จในศิลปะของบุคคลผู้ดดีก้อนกรวด.

บุรุษน้ัน น่ัง ณ ภายใต้ต้นไทรยอ้ยต้นหน่ึง ใกล้ประตูพระนคร 
อันพวกเด็กชาวบ้านกล่าวอยู่วา่ “ทา่นจงดีดก้อนกรวดไปเจาะใบไทรน้ัน แสดงรูปช้างแกพ่วกเรา; แสดงรูปม้าแก่พวกเรา”  
จึงแสดงรูปทั้งหลายอันพวกเดก็ปรารถนาแล้วๆ ไดว้ัตถุมีของเคี้ยวเป็นต้น จากสำานักพวกเด็กเหล่าน้ัน.

๑ เปรตผู้มีศีรษะอันไม้ค้อน ๖ หมื่น ต่อยแล้ว.
๒ ขุ. เปต. ๒๖/๒๕๘.
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ภายหลังวันหน่ึง พระราชาเสดจ็ไปสู่พระราชอุทยาน เสด็จถึงประเทศน้ัน.

พวกเด็กซ่อนบุรุษเปลี้ยไว้ในระหว่างย่านไทร๑แล้ว ก็หนีไป.

เมื่อพระราชาเสด็จเข้าไปสู่โคนต้นไม้ ในเวลาเที่ยงตรง, เงาของช่องส่องตอ้งพระสรีระ.

ท้าวเธอทรงดำาริวา่ “น้ีอะไรหนอแล?” ทรงตรวจดูในเบ้ืองบน ทรงเห็นรูปมีรูปช้างเป็นต้นทีใ่บไม้ทั้งหลาย 
จึงตรัสถามวา่ “น่ีกรรมของใคร?” ทรงสดับวา่ “ของบุรุษเปลี้ย” จึงรับสั่งให้หาบุรุษเปลี้ยน้ันมาแล้ว ตรัสว่า 
“ปุโรหิตของเรา ปากกล้านัก, เมื่อเราพดูแม้นิดหน่อย, ก็พดูเสียมากมาย ย่อมเบียดเบียนเรา, 
ท่านอาจ เพื่อดีดมูลแพะประมาณทะนานหน่ึง เข้าในปากของปุโรหิตน้ันได้หรือ?” 

บุรุษเปลี้ยทูลวา่ “อาจ พระเจ้าข้า,  ขอพระองค์จงให้คนนำามูลแพะมา แล้วทรงน่ังภายในมา่นกับปุโรหิต, 
ข้าพระองค์ จกัรู้กรรมที่ควรทำาในเรื่องน้ี.” 

พระราชา ได้ทรงทำาเหมือนอย่างน้ัน.

บุรุษเปลี้ยนอกน้ี ให้ทำาช่องไวท้ี่ม่านดว้ยปลายแห่งกรรไกร, 
เมื่อปุโรหิตพูดกับด้วยพระราชา, พออา้ปาก, กด็ีดมูลแพะไปทีละก้อนๆ.

ปุโรหิตกลืนมูลแพะทีเ่ข้าปากแล้วๆ.

เมื่อมูลแพะหมด, บุรุษเปลี้ยจึงสั่นม่าน.

พระราชา ทรงทราบความที่มูลแพะหมดดว้ยสัญญาน้ันแล้ว จึงตรัสว่า 
“ท่านอาจารย์, เราพดูกับท่าน จกัไม่อาจจำาคำาไว้ได้, 
ท่านแม้กลืนกินมูลแพะประมาณทะนานหน่ึงแล้ว ยังไม่ถึงความเป็นผู้น่ิง เพราะความที่ทา่นมีปากกล้านัก.” 

พราหมณ์ถึงความเป็นผู้เก้อ จำาเดิมแต่น้ัน ไม่อาจเพื่ออ้าปากเจรจากับพระราชาได้.

พระราชารับสั่งให้เรียกบุรุษเปลี้ยมาแล้ว ตรัสวา่ “เราได้ความสุขเพราะอาศัยท่าน” 
ทรงพอพระหทัย จึงพระราชทานชื่อหมวด ๘ แห่งวตัถุทั้งสิ้น แก่เขา ได้พระราชทานบ้านส่วย ๔ ตำาบล ในทิศทั้ง ๔ แห่งเมือง.

อมาตย์ผู้พรำ่าสอนอรรถและธรรมของพระราชา ทราบความน้ันแล้ว จึงกลา่วคาถาน้ีว่า

“ชื่อว่าศิลปะ แม้เช่นใดเช่นหน่ึง ก็ยังประโยชน์ให้สำาเร็จได้.  
ทา่นจงดูเถิด, ด้วยการดีดตามประสาคนเปลี้ย 
บุรุษเปลี้ยได้บ้านส่วย อันตั้งอยู่ในทิศทั้ง ๔.”

(กอ็มาตย์น้ัน โดยสมัยน้ัน ได้เป็นพระผู้มพีระภาค คือเราน่ีเอง).

ครั้งน้ัน บุรุษคนหน่ึง เห็นสมบัติอันบุรุษเปลี้ยได้แล้ว จึงคดิว่า 
“บุรุษชื่อน้ี เป็นคนเปลี้ย อาศัยศิลปะน้ี จึงถึงแล้วซ่ึงสมบัติใหญ่, แม้เราศกึษาศิลปะน้ีไว้ก็ควร.” 

เขาเข้าไปหาบุรุษเปลี้ย ไหว้แล้ว กล่าววา่ “ท่านอาจารย์ ขอทา่นจงให้ศิลปะน้ีแก่ข้าพเจา้เถิด.” 

๑ รากไทรท่ีห้อยย้อยลงมา
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บุรุษเปลี้ย กลา่วว่า “พ่อ เราไม่อาจให้ได้.” 

เขาถูกบุรุษเปลี้ยน้ันห้ามแล้ว คิดว่า “ช่างเถอะ, เราจกัยังบุรุษเปลี้ยน้ันให้ยินดี” 
จึงทำากิจมีการนวดมือและเท้าเป็นต้น แก่บุรุษเปลี้ยน้ันอยู่  ให้บุรุษเปลี้ยน้ันยินดีแล้ว สิ้นกาลนาน วิงวอนบ่อยๆ แล้ว.

บุรุษเปลี้ยคิดว่า “คนน้ีมีอุปการะแก่เราเหลือเกิน” จึงมิอาจเพื่อห้ามเขาได้ ให้เขาศึกษาศิลปะแล้ว กลา่วว่า 
“พ่อ ศิลปะของท่านสำาเร็จแล้ว,  บัดน้ี ท่านจักทำาอะไรเล่า?”

บุรุษ. ข้าพเจ้าจกัไปทดลองศิลปะในภายนอก.
บุรุษเปลี้ย. ทา่นจักทำาอย่างไร?
บุรุษ. ข้าพเจ้าจกัดีดแม่โคหรือมนุษย์ให้ตาย.

บุรุษเปลี้ย กลา่วว่า “พ่อ เมื่อคนฆ่าแม่โค สินไหมมีอยู่ ๑๐๐,  เมื่อฆ่ามนุษย์ สินไหมมีอยู่ ๑ พัน, 
ท่านแม้ทั้งบุตรและภรรยา จักไม่อาจเพื่อจะปลดเปลื้องสินไหมน้ันได้, ทา่นจงอย่าฉิบหายเสียเลย;  
เมื่อท่านประหารบุคคลใด ไม่ต้องเสียสินไหม,  ทา่นจงตรวจดูใครๆ ผู้หามารดาบิดามิได้เช่นน้ัน.” 

บุรุษน้ัน รับวา่ “ดีละ” แล้วเอากรวดใสพ่ก เที่ยวเลือกดูบุคคลเช่นน้ันอยู่ 
เห็นแม่โคแล้ว ไม่อาจดดีได้ ด้วยคดิวา่ “แม่โคน้ีมีเจ้าของ,”  
เห็นมนุษย์แล้วไม่อาจดีดได้ ดว้ยคิดว่า “คนน้ีมีมารดาบิดา.”

ก็โดยสมัยน้ัน พระปัจเจกพุทธเจ้า ช่ือว่าสุเนตตะ อาศัยพระนคร อยูใ่นบรรณศาลา.

บุรุษน้ัน เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าน้ัน ผูเ้ข้าไปเพื่อบิณฑบาต ยืนอยู่ที่ระหวา่งประตูพระนคร จึงคิดว่า 
“พระปัจเจกพุทธเจ้าน้ี เป็นผู้ไม่มีมารดาบิดา, 
เมื่อเราดดีผู้น้ี ไม่ต้องมีสินไหม, เราจักดีดพระปัจเจกพทุธเจ้าน้ี ทดลองศิลปะ” ดังน้ีแล้ว 
จึงดดีก้อนกรวดไป หมายช่องหูเบ้ืองขวาของพระปัจเจกพุทธเจา้.

ก้อนกรวดเข้าไปโดยช่องหูเบ้ืองขวา ทะลุออกโดยช่องหูเบ้ืองซ้าย.

ทุกขเวทนาเกิดข้ึนแล้ว.

พระปัจเจกพุทธเจ้า ไม่อาจจะเที่ยวไปเพื่อภิกษาได้, จึงไปสู่บรรณศาลาโดยอากาศ ปรินิพพานแล้ว.

พวกมนุษย์เมื่อพระปัจเจกพุทธเจา้ไม่มา คิดวา่ “ความไม่ผาสกุอะไรๆ จักมี” จึงไปที่บรรณศาลาน้ัน 
เห็นท่านปรินิพพานแล้วร้องไห้ครำ่าครวญแล้ว.

แม้บุรุษน้ัน เห็นมหาชนไปอยู่ ไปที่บรรณศาลาน้ันแล้ว จำาพระปัจเจกพุทธเจา้ได้ จึงกลา่ววา่ 
“พระปัจเจกพุทธเจ้าองค์น้ี เมื่อเข้าไปเพื่อบิณฑบาต พบเราทีร่ะหว่างประตู, 
เราเมื่อจะทดลองศิลปะของตน จึงประหารพระปัจเจกพทุธเจ้าน้ี.” 

พวกมนุษย์ กลา่วว่า “ได้ยินว่า คนชั่วน้ี ประหารพระปัจเจกพทุธเจ้า, พวกท่านจงจับๆ” 
โบยให้บุรุษน้ันถึงความสิ้นชวีิตในที่น้ันเอง.
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บุรุษน้ัน เกิดในอเวจี ไหม้แล้ว จนแผ่นดินใหญ่น้ีหนาข้ึนโยชน์หน่ึง 
บังเกิดเป็นสัฏฐิกูฏเปรต ที่ยอดภูเขาคิชฌกูฏ ดว้ยผลกรรมที่เหลือ.

[พระศาสดาตรสัสอนพวกภกิษุ]

พระศาสดา ครั้นตรัสบุรพกรรมน้ีของเปรตน้ันแล้ว จึงตรัสว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย ศิลปะหรือความเป็นอิสระ เมื่อเกิดข้ึนแก่ผู้ชื่อว่าคนพาล ย่อมเกดิข้ึนเพื่อความฉิบหาย,  
ดว้ยว่า คนพาลได้ศิลปะหรือความเป็นอิสระแล้ว ย่อมทำาความฉิบหายแกต่นถ่ายเดียว” ดังน้ีแล้ว 
เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถาน้ีวา่

“ความรู้ยอ่มเกิดแก่คนพาล เพียงเพื่อความฉิบหายเท่าน้ัน, 
ความรู้น้ัน ยังหัวคิดของเขาให้ตกไป ย่อมฆ่าส่วนสุกกธรรม๑ของคนพาลเสีย.”

[แก้อรรถ]

ศัพทว์่า ยาวเทว ในคาถาน้ันเป็นนิบาต ในอรรถคือความกำาหนดซ่ึงแดน.

ภาวะคือความรู้ ช่ือวา่ ญตฺตำ.

บุคคลย่อมรู้ศิลปะแม้ใด, หรือบุคคลดำารงอยู่ในความเป็นใหญ่ใด หรือด้วยความถึงพร้อมดว้ยยศใด 
อันชนย่อมรู้จกั คือปรากฏ ได้แก่เป็นผู้โด่งดัง,  คำาวา่ ญตฺตำ น้ี เป็นชื่อแห่งความเป็นใหญ่ และความถึงพร้อมดว้ยยศน้ัน.

แท้จริง ศิลปะหรือความเป็นใหญ่เป็นต้น ย่อมเกิดแก่คนพาล เพื่อความฉิบหายถ่ายเดียว 
คือคนพาลน้ัน อาศัยศิลปะเป็นต้นน้ัน ย่อมทำาความฉิบหายแก่ตนอยา่งเดียว.

บทว่า หนฺติ ได้แก่ ให้พินาศ.

บทว่า สุกกฺำสำ คือ ส่วนแห่งกุศล.

อธิบายว่า ก็ศิลปะหรือความเป็นใหญ่ เมื่อเกิดข้ึนแก่คนพาล ย่อมเกิดข้ึนฆ่าส่วนอันเป็นกุศลอย่างเดียว.

บทว่า มุทฺธำ น้ี เป็นชื่อของปัญญา.

บทว่า วิปาตยำ คือ กำาจัดอยู่.

อธิบายว่า ก็ความรู้น้ัน ฆ่าสว่นกุศลของคนพาลน้ัน ยังมทุธา กล่าวคือปัญญา ให้ตกไป คือขจัดอยู่น้ันแหละ ชื่อวา่ฆ่า.

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.

เรื่องสัฏฐกิูฏเปรต จบ.

๑ ธรรมขาว, กุศลธรรม
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๑๔. เรือ่งพระสุธรรมเถระ
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพระสุธรรมเถระ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ “อสนฺตำ ภาวมิจฺเฉยฺย” 
เป็นต้น.

[จิตตคฤหบดีถวายสวนเป็นสังฆาราม]

ก็เทศนาตั้งข้ึนแล้ว ในมจัฉิกาสัณฑนคร จบแล้วในกรุงสาวัตถี.

ความพิสดารว่า จิตตคฤหบดี ในมจัฉิกาสัณฑนคร เห็นพระมหานามเถระ ภายในพวกภิกษุปัญจวัคคีย์ เที่ยวบิณฑบาตอยู่ 
เลื่อมใสในอิริยาบถของพระเถระแล้ว จึงรับบาตร นิมนต์ให้เข้าไปสู่เรือน ให้ฉันแล้ว 
ในกาลเสรจ็ภัตกจิ สดับธรรมกถา บรรลโุสดาปัตติผลแล้ว 
เป็นผู้มีศรัทธาไม่หวั่นไหว ใคร่เพื่อจะทำาอุทยานของตน อันชื่อว่าอัมพาฏกวันให้เป็นสังฆาราม 
จึงหลั่งนำ้าลงไปในมือของพระเถระ มอบถวายแล้ว.

ในขณะน้ัน มหาปฐพี ทำานำ้าที่สุด ก็หวั่นไหว ด้วยบอกเหตุวา่ “พระพุทธศาสนาตั้งมั่นแล้ว.”

มหาเศรษฐี ให้สร้างวิหารใหญ่ในอุทยาน ได้เป็นผู้มีประตูเปิดไว้เพื่อพวกภิกษุผู้มาจากทิศทั้งปวงแล้ว.

พระสุธรรมเถระ ได้เป็นเจา้อาวาสอยู่ในมัจฉิกาสัณฑ์.

[คฤหบดีบรรลุอนาคามิผล]

โดยสมัยอื่น พระอัครสาวกทั้ง ๒ สดับกถาพรรณนาคุณของจติตคฤหบดีแล้ว 
ใคร่จะทำาความสงเคราะห์แก่คฤหบดีน้ัน จึงได้ไปสู่มัจฉิกาสัณฑนคร.

จิตตคฤหบดี ทราบการมาของพระอัครสาวกทั้ง ๒ น้ัน จึงไปต้อนรับสิ้นทางประมาณกึ่งโยชน์ 
พาพระอัครสาวกทั้ง ๒ น้ันมาแล้ว นิมนต์ให้เข้าไปสู่วิหารของตน ทำาอาคันตกุวตัรแล้ว 
อ้อนวอนพระธรรมเสนาบดีวา่ “ทา่นผู้เจริญ กระผมปรารถนาฟังธรรมกถาสักหน่อย.” 

ครั้งน้ัน พระเถระกล่าวกะเขาว่า “อุบาสก อาตมะทั้งหลายเหน็ดเหน่ือยแล้วโดยทางไกล,  อน่ึง ทา่นจงฟังเพียงนิดหน่อยเถิด”
ดังน้ีแล้ว ก็กล่าวธรรมกถาแกเ่ขา.

คฤหบดีน้ันฟังธรรมกถาของพระเถระอยู่แล บรรลุอนาคามิผลแล้ว.

เขาไหวพ้ระอัครสาวกทั้ง ๒ แล้ว นิมนตว์่า “ท่านผู้เจริญ พรุ่งน้ีของท่าน (ทั้ง ๒) กับภิกษุพันรูป รับภิกษาที่เรือนกระผม” 
แล้วนิมนต์พระสุธรรมเถระเจ้าอาวาสภายหลังว่า “ท่านครับ พรุ่งน้ีแม้ทา่นก็พึงมากับพระเถระทั้งหลาย.”

[พระสุธรรมเถระด่าคฤหบดี]

พระสุธรรมเถระน้ัน โกรธวา่ “อุบาสกน้ี นิมนต์เราภายหลัง” จึงห้ามเสีย  แม้อันคฤหบดีอ้อนวอนอยู่บ่อยๆ ก็ห้ามแล้วน่ันแล.

อุบาสก กล่าวว่า “ท่านจักปรากฏ ครับ” แล้วหลีกไป ในวันรุ่งข้ึนจดัแจงทานใหญ่ไว้ในที่อยู่ของตน.
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ในเวลาใกล้รุ่งแล แมพ้ระสุธรรมเถระ คดิวา่ 
“คฤหบดี จัดแจงสักการะเช่นไรหนอแล? เพื่อพระอัครสาวกทั้ง ๒,  พรุ่งน้ีเราจักไปดู” 
แล้วได้ถือบาตรและจีวรไปสู่เรือนของคฤหบดีน้ันแตเ่ช้าตรู่.

พระสุธรรมเถระน้ัน แม้อันคฤหบดี กล่าววา่ “นิมนต์น่ังเถิด ครับ” ก็กลา่วว่า “เราไม่น่ัง, จกัเที่ยวบิณฑบาต” 
แล้วตรวจดูสักการะอันคฤหบดีเตรียมไว้เพื่อ ๒ พระอัครสาวก ใคร่จะเสียดสีคฤหบดีโดยชาติ จึงกล่าววา่ 
“คฤหบดี สกัการะของท่านล้นเหลือ, ก็แต่ในสักการะน้ี ไม่มีอยู่อยา่งเดียวเท่าน้ัน.”

คฤหบดี. อะไร ครับ?

พระเถระ ตอบว่า “ขนมแดกงา คฤหบดี” ถูกคฤหบดรีุกรานดว้ยวาจาอุปมาด้วยกา โกรธแล้ว กลา่ววา่ 
“คฤหบดี น่ัน อาวาสของท่าน,  เราจกัหลีกไป.” 

แม้อันคฤหบดีห้ามถึง ๓ ครั้ง ก็หลีกไปสู่สำานักพระศาสดา กราบทูลคำาทีจ่ิตตคฤหบดี และตนกลา่วแล้ว.

[พระสุธรรมเถระถกูสงฆ์ลงปฏิสารณียกรรม]

พระศาสดา ตรัสว่า “อุบาสก เป็นคนมีศรทัธาเลื่อมใส อันเธอด่าด้วยคำาเลว” ดังน้ีแล้ว 
ทรงปรับโทษแก่พระสุธรรมเถระน้ันน่ันแล แล้วรับสั่งให้สงฆ์ลงปฏิสารณียกรรม๑  
แล้วส่งไปว่า “เธอจงไป, ให้จิตตคฤหบดีอดโทษเสีย.” 

พระเถระไปในที่น้ันแล้ว แม้กล่าววา่ “คฤหบดี น่ันโทษของอาตมะเท่าน้ัน, ท่านจงอดโทษแก่อาตมะเถิด” 
อันคฤหบดีน้ัน ห้ามวา่ “ผมไม่อดโทษ” เป็นผู้เก้อ ไม่อาจให้คฤหบดีน้ันอดโทษได้, จึงกลับมาสู่สำานักพระศาสดาอกีเทียว.

พระศาสดา แม้ทรงทราบว่า “อุบาสก จกัไม่อดโทษแกพ่ระสุธรรมน้ัน” ทรงดำารวิ่า 
“ภิกษุน้ี กระดา้งเพราะมานะ จงไปสู่ทาง ๓๐ โยชน์แล้วกลับมา” จึงไมท่รงบอกอุบายให้อดโทษเลย ทรงส่งไปแล้ว.

[สมณะไม่ควรทำามานะและริษยา]

ครั้นในกาลทีพ่ระสุธรรมเถระน้ันกลับมา พระศาสดา ประทานภิกษุผู้อนุทตูแก่เธอผู้นำามานะออกแลว้ ตรัสวา่ 
“เธอจงไปเถิด, ไปกับภิกษุน้ี จงให้อุบาสกอดโทษ” ดังน้ีแล้ว ตรัสวา่ 
“ธรรมดาสมณะ ไม่ควรทำามานะหรือริษยาว่า ‘วิหารของเรา, ที่อยู่ของเรา, อุบาสกของเรา, อุบาสิกาของเรา’,  
เพราะเมื่อสมณะทำาอย่างน้ัน, เหล่ากิเลส มีริษยาและมานะเป็นต้น ย่อมเจริญ” 
เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถาเหล่าน้ีว่า

“ภิกษุผูพ้าลพึงปรารถนาความยกยอ่งอันไม่มีอยู่  
ความแวดล้อมในภิกษุทั้งหลาย ความเป็นใหญ่ในอาวาส 
และการบูชาในตระกูลแห่งชนอื่น. 

ความดำาริยอ่มเกิดข้ึนแก่ภิกษุผูพ้าลวา่ 
‘คฤหัสถ์และบรรพชติทั้ง ๒ จงสำาคัญกรรม อันเขาทำาเสร็จแล้ว 

๑ กรรมอันให้ระลึกถึงความผิด.
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เพราะอาศัยเราผู้เดียว จงเป็นไปในอำานาจของเราเทา่น้ัน’ 
ในกิจน้อยใหญ่ กจิไรๆ, ริษยาและมานะย่อมเจริญ (แก่เธอ).”

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทวา่ อสนฺตำ  ความว่า 
ภิกษุผู้พาล พึงปรารถนาความสรรเสริญอันไม่มีอยู่ คือภิกษุผูพ้าล ไม่มีศรัทธา เป็นผู้ทุศีล สดับน้อย ไม่สงดั เกียจคร้าน 
มีสติไมต่ั้งมั่น มีจิตไม่มั่นคง มีปัญญาทราม ไม่ใช่ขีณาสพ 
ย่อมปรารถนาความยกย่องอันไม่มีอยู่น้ีว่า “ไฉนหนอ ชนพึงรู้จกัเราวา่ ‘ภิกษุน้ี มีศรัทธา มีศีล เป็นพหุสูต เป็นผู้สงัด 
ปรารภความเพียร มีสติตั้งมั่น มีจิตมั่นคง มีปัญญา เป็นพระขีณาสพ’” โดยนัยทีท่่านกล่าวไวใ้นปาปิจฉตานิทเทศ๑ ว่า 
“ภิกษุ เป็นผู้ไม่มีศรัทธาเลย ย่อมปรารถนาว่า ‘ชนจงรู้จักเราวา่ ‘ผู้มีศรัทธา’” เป็นต้น.

บทว่า ปุเรกฺขารำ คือ ซ่ึงบริวาร.

อธิบายว่า ภกิษุผู้พาล ตั้งอยูใ่นความประพฤติดว้ยอำานาจความอยากอยา่งน้ีว่า 
“ไฉนหนอ ภิกษุในวิหารทั้งสิ้น พึงแวดล้อมเราถามปัญหาอยู่” ช่ือวา่ ย่อมปรารถนาความแวดล้อมในภิกษุทั้งหลาย.

บทว่า อาวาเสสุ ได้แก่ ในอาวาสอันเป็นของสงฆ์.

อธิบายว่า 
ภิกษุผู้พาล จดัเสนาสนะประณตีในท่ามกลางวิหาร เพื่อภิกษุทั้งหลายมีภิกษุที่เป็นเพื่อนเห็นและเพื่อนคบเป็นต้นของตน 
ดว้ยบอกว่า “พวกท่าน จงอยู่ในเสนาสนะน้ี”  
ส่วนตนเกียดกันเสนาะสนะที่ดี จักเสนาสนะอันทรามและเสนาสนะอันอมนุษย์หวงแหนแล้ว ซ่ึงตั้งอยู่สุดทา้ย 
เพื่ออาคันตุกภิกษุที่เหลือทั้งหลาย ด้วยบอกวา่ “พวกทา่น จงอยู่ในเสนาสนะน้ี” 
ชื่อวา่ ย่อมปรารถนาความเป็นใหญ่ในอาวาส.

บาทพระคาถาว่า ปูชา ปรกุเลสุ จ  ความว่า 
ภิกษุผู้พาลย่อมไม่ปรารถนาการบูชาดว้ยปัจจัย ๔ ในสกุลของมารดาและบิดาเลย และของพวกญาตกิ็ไม่ปรารถนา.  
(แต่) ย่อมปรารถนาในสกุลของชนเหล่าอื่นเท่าน้ัน อย่างน้ีวา่ 
“ไฉนหนอ ชนเหล่าน้ี พึงถวายแก่เราคนเดียว ไม่พึงถวายแก่ภิกษุเหล่าอื่น.”

บาทพระคาถาว่า มเมว กตมญฺญนฺตุ  ความว่า 
ก็ความดำาริ ย่อมเกิดข้ึนแก่ภิกษุผูพ้าลใดวา่ 
“พวกคฤหัสถ์และบรรพชติ แม้ทั้ง ๒ จงสำาคัญกิจอันตนทำาแล้ว คือที่สำาเรจ็แล้วเพราะอาศัยเราเทา่น้ัน” ด้วยความประสงค์ 
อย่างน้ีวา่ “นวกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงที่เขาทำาแล้วในวิหาร ด้วยสามารถการทำานวกรรมมีโรงอุโบสถเป็นต้น, 
นวกรรมน้ันทั้งหมด อันพระเถระของพวกเราทำาแล้ว.”

บาทพระคาถาว่า มเมว อติวสา อสฺสุ  ความว่า ความดำาริย่อมเกิดข้ึน (แก่ภิกษุผูพ้าลน้ัน) วา่ 
“คฤหัสถ์และบรรพชติแม้ทั้งหมด จงเป็นไปในอำานาจของเราแต่ผู้เดียว  

๑ อภิ. วิ. ๓๕/๔๗๓.
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คือ พาหนะและเครื่องอุปกรณ์ทั้งหลาย เป็นต้นว่า เกวียน โค พร้า ขวาน 
หรือโดยที่สุดกจิทั้งหลายเป็นต้นวา่ อุ่นแม้เพียงข้าวยาคูแล้วดื่ม อันคฤหัสถ์และบรรพชิตจะพึงไดก้็ตามเถิด,  
แต่บรรดากจิน้อยและกิจใหญ่ คือบรรดากรณียกิจทั้งน้อยทั้งใหญ่ เห็นปานน้ี 
คฤหัสถ์และบรรพชติทั้งหลาย จงเป็นไปในอำานาจของเราเท่าน้ัน ในกจิไรๆ คือ แม้ในกจิอย่างหน่ึง.  
อธิบายว่า จงถามเราเท่าน้ันแล้วจึงทำา.”

สองบทว่า อิติ พาลสฺส  ความว่า 
ความอยากน้ัน และความดำาริเห็นปานน้ี ย่อมเกดิข้ึนแก่ภิกษุผู้พาลใด, 
วิปัสสนามรรคและผล ย่อมไม่เจริญทีเดียวแก่ภิกษุผูพ้าลน้ัน, 
แต่ตัณหาซ่ึงบังเกดิข้ึนในทวาร ๖ และมานะ ๙ อยา่ง๑ ย่อมเจริญแก่ภิกษุผูพ้าลน้ันอย่างเดียว 
เหมือนนำ้าเจริญแก่ทะเล ในเวลาพระจันทร์ข้ึน ฉะน้ัน๒.

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.

[พระสุธรรมเถระบรรลุพระอรหัต]

แม้พระสธุรรมเถระ ฟังพระโอวาทน้ีแล้ว ถวายบังคมพระศาสดา ลุกข้ึนจากอาสนะ ทำาประทักษิณแล้ว 
ไปกับภิกษุผู้เป็นอนุทูตน้ัน ทำาคืนอาบัติในคลองจักษุของอุบาสก ยังอุบาสกให้อดโทษแล้ว.

พระสุธรรมเถระน้ัน อันอุบาสกให้อดโทษด้วยคำาว่า “กระผมอดโทษครับ, ถ้าโทษของกระผมมี, ขอท่านจงอดโทษแก่กระผม”
ตั้งอยู่ในพระโอวาท ที่พระศาสดาประทานแล้ว โดย ๒-๓ วันเท่าน้ัน ก็บรรลพุระอรหัต พรอ้มด้วยปฏิสัมภิทาแลว้.

[จิตตคฤหบดีไปเฝ้าพระศาสดา]

ฝ่ายอุบาสก คิดว่า “เรายังไม่ได้เฝ้าพระศาสดาเลย บรรลุโสดาปัตติผลแล้ว, 
ไม่ได้เฝ้าพระศาสดาเหมือนกัน ดำารงอยูใ่นอนาคามิผล, เราควรเฝ้าพระศาสดาโดยแท้.” 

คฤหบดีน้ัน ให้เทียมเกวียน ๕๐๐ เล่ม เต็มดว้ยวัตถุมีงา ข้าวสาร เนยใส นำ้าอ้อยและผ้านุ่งห่มเป็นต้นแล้ว 
ให้บอกแก่หมู่ภิกษุว่า “พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายใด ประสงค์จะเฝ้าพระศาสดา, พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายน้ันจงไป, 
จักไม่ลำาบากดว้ยบิณฑบาตเป็นต้น” ดังน้ีแล้ว ก็ให้แจ้งทั้งแก่หมู่ภิกษุณี ทั้งแก่พวกอุบาสกทั้งแกพ่วกอุบาสกิา.

ภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูป ภิกษุณีประมาณ ๕๐๐ รูป อุบาสกประมาณ ๕๐๐ อุบาสิกาประมาณ ๕๐๐ ออกไปกับคฤหบดีน้ัน.

เขาตระเตรียมแล้วโดยประการที่จะไม่มีความบกพร่องน้อยหน่ึง ดว้ยข้าวยาคูและภัตเป็นต้น ในหนทาง ๓๐ โยชน์ 
เพื่อชน ๓ พันคน คือ เพื่อภิกษุเป็นต้นเหล่าน้ันน่ันแล และเพื่อบริษัทของตน.

ฝ่ายพวกเทวดา ทราบความที่อุบาสกน้ันออกไปแล้ว ปลูกค่ายทีพ่ักไวทุ้กๆ โยชน์ 
บำารุงมหาชนน้ันดว้ยอาหารวตัถุ มีข้าวยาคู ของควรเคี้ยว ภัตและนำ้าดื่มเป็นต้น อันเป็นทิพย์.

๑ มานะ ๙ อย่าง ดพูิสดารในธรรมวิภาค ปริเฉทท่ี ๒.
๒ นี้แปลตามฉบับสีหลและยโุรป แต่ตามฉบับของเราท่ีใช้อยู่ เวลาแปลเติม นิสฺสาย เข้ามา.  

แปลว่า ตัณหาอันจะอาศัยฉนัทะเป็นต้น เกิดขึน้ในทวาร ๖ และมานะ ๙ อย่างย่อมเจริญแก่..., สี. ยุ. ฉนฺทาทโย เป็น จนฺโททเย.
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ความบกพร่องด้วยวัตถุอะไรๆ มิได้มีแล้วแก่ใครๆ.

มหาชนอันเทวดาทั้งหลาย บำารุงอยู่อย่างน้ัน เดินทางไดว้ันละโยชน์ๆ โดยเดือนหน่ึงก็ถึงกรุงสาวตัถี.

เกวียนทั้ง ๕๐๐ เล่ม ยังเต็มบริบูรณ์เช่นเดิมน้ันแหละ.

คฤหบดี ได้สละบรรณาการ อันพวกเทวดาน่ันแลและมนุษย์ทั้งหลายนำามา ไปแล้ว.

[พระศาสดาทรงแสดงปาฏิหาริย์]

พระศาสดา ตรัสกะพระอานนทเถระว่า 
“อานนท์ ในเวลาบ่ายวันน้ี จิตตคฤหบดี อันอุบาสก ๕๐๐ ห้อมล้อมแล้ว จกัมาไหว้เรา.”

พระอานนท์. พระเจา้ข้า ก็ในกาลที่จติตคฤหบดีน้ัน ถวายบังคมพระองค์ ปาฏิหาริย์ไรๆ จักมีหรือ?
พระศาสดา. จกัมี อานนท์. 
อานนท์. ปาฏิหาริย์อะไร? พระเจา้ข้า.
พระศาสดา. ในกาลที่จติตคฤหบดีน้ัน มาไหว้เรา  

ฝนลูกเห็บแห่งดอกไม้ทพิย์ มีสี ๕ สี จักตกโดยถ่องแถว๑ประมาณเพียงเข่า 
ในประเทศประมาณ ๘ กรีส โดยวธิีนับอย่างของหลวง.

ชาวเมือง ฟังข่าวน้ันแล้ว คิดว่า “ได้ยินว่า จิตตคฤหบดีผู้มีบุญมากอยา่งน้ัน จักมาถวายบังคมพระศาสดาวันน้ี, 
เขาวา่ปาฏิหาริย์เห็นปานน้ี จักมี, แม้พวกเรา จักได้เห็นผู้มีบุญมากน้ัน” ดังน้ีแล้ว 
ได้ถือเอาเครื่องบรรณาการไปยืนอยู่ ๒ ข้างทาง.

ในกาลที่จิตตคฤหบดีมาใกล้วิหาร ภิกษุ ๕๐๐ รูปมาถึงก่อน.

จิตตคฤหบดี กล่าวกะพวกอุบาสิกาว่า “แม่ทั้งหลาย พวกทา่นจงมาข้างหลัง” แล้ว  
ส่วนตนอันอุบาสก ๕๐๐ แวดลอ้มแล้ว ได้ไปสู่สำานักของพระศาสดา. 

ก็ชนทั้งหลายผู้ยืนกด็ี น่ังกด็ี ในที่เฉพาะพระพักตร์ของพระพุทธเจา้ทั้งหลาย มิได้มีข้างน้ีหรือข้างโน้น, 
ย่อมยืนอยู่แน่นขนัดเทียวใน ๒ ข้างแห่งพุทธวิถี.

จิตตคฤหบดี ก้าวลงสูพุ่ทธวิถีใหญ่แล้ว.

ที่อันพระอริยสาวกผู้บรรลุผล ๓ แลดูๆ หวั่นไหวแล้ว.

มหาชนแลดูแล้ว ด้วยคดิวา่ “เขาวา่ คนน่ันคือจติตคฤหบดี.” 

คฤหบดีน้ัน เข้าเฝ้าพระศาสดา เข้าไปภายในพระพทุธรัศมี มีวรรณะ ๖ 
จับพระบาทพระศาสดา ที่ข้อพระบาททั้ง ๒ ถวายบังคมแล้ว.

ในขณะน้ันเอง ฝนดอกไม้มีประการดังกลา่วมา ตกแลว้.

สาธุการพันหน่ึงเป็นไปแล้ว.

๑ แถวหรือแนวอันเป็นระเบยีบงดงาม
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[จิตตคฤหบดีถวายทาน]

คฤหบดีน้ัน อยู่ในสำานักพระศาสดาสิ้นเดือนหน่ึงแล ได้นิมนต์ภิกษุสงฆ์ มีพระพทุธเจ้าเป็นประธานทั้งสิ้น 
ให้น่ังในวิหารน่ันแหละ ถวายทานใหญ่แล้ว.

ทำาภกิษุแม้ผู้มากับตนไว้ภายในวิหารน่ันแหละ บำารุงแล้ว.

ไม่ต้องหยิบอะไรๆ ในเกวียนของตน แม้สักวันหน่ึง.

ได้ทำากิจทกุอย่าง ด้วยบรรณาการ อันเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนำามาเท่าน้ัน.

จิตตคฤหบดีน้ัน ถวายบังคมพระศาสดาแล้ว กราบทูลว่า 
“พระเจ้าข้า ข้าพระองค์ มาด้วยตั้งใจว่า ‘จักถวายทานแดพ่ระองค’์ ได้พักอยู่ในระหวา่งทางเดือนหน่ึง, 
เดือนหน่ึงของข้าพระองค์ล่วงไปแล้ว ในที่น้ี,  
ข้าพระองค์ ไม่ได้เพื่อจะถือเอาของอะไรๆ ที่ข้าพระองค์นำามาเลย, ได้ถวายทาน สิ้นกาลเท่าน้ี 
ดว้ยบรรณาการที่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนำามาเท่าน้ัน,  
แม้ถ้าข้าพระองค์น้ัน จักอยู่ในที่น้ีสิ้นปีหน่ึง, กจ็ักไม่ได้เพื่อจะถวายไทยธรรมของข้าพระองค์แน่แท้, 
ข้าพระองค์ ปรารถนาจักถ่ายเกวียนแล้วไป, ขอพระองค์ จงโปรดให้บอกที่สำาหรับเก็บแก่ข้าพระองค์เถิด.”

พระศาสดา ตรัสกะพระอานนทเถระว่า “อานนท์ เธอจงให้จดัที่แห่งหน่ึงให้วา่ง ให้แก่อุบาสก.” 

พระเถระ ได้ทำาอย่างน้ันแล้ว.

ได้ยินวา่ พระศาสดา ทรงอนุญาตกัปปิยภูมิ แก่จติตคฤหบดีแล้ว.

[จิตตคฤหบดีเดินทางกลับ]

ฝ่ายอุบาสกกับชน ๓ พัน ซ่ึงมาพร้อมกับตน เดินทางกลับด้วยเกวียนเปล่าแล้ว.

พวกเทวดาและมนุษย์ ลุกข้ึนแล้ว กล่าววา่ “พระผู้เป็นเจ้า ท่านทำากรรมคือการเดินไปด้วยเกวียนเปล่า” ดังน้ีแล้ว 
ก็บรรจุเกวียนให้เต็มด้วยรัตนะ ๗ ประการ.

คฤหบดีน้ัน ได้บำารุงมหาชนดว้ยบรรณาการอันเขานำามาเพื่อตน ไปแล้ว.

พระอานนทเถระ ถวายบังคมพระศาสดาแล้ว กราบทูลว่า 
“พระเจ้าข้า จิตตคฤหบดี แม้เมื่อมาสู่สำานักของพระองค์ มาแล้วโดยเดือนหน่ึง; อยูใ่นที่น้ีเดือนหน่ึงเหมือนกัน, 
ได้ถวายทานดว้ยบรรณาการที่เทวดาและมนุษย์นำามาเท่าน้ัน สิ้นกาลเท่าน้ี; 
ได้ยินวา่ บัดน้ีคฤหบดีน้ัน ทำาเกวียน ๕๐๐ เล่ม ให้เปล่า จักไปโดยเดือนหน่ึงเหมือนกัน,  
ก็เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ลุกข้ึนแล้ว กลา่วแก่คหฤบดีน้ันวา่ ‘พระผู้เป็นเจ้า ทา่นทำากรรมคอืการเดินไปดว้ยเกวียนเปล่า’ 
ดังน้ีแล้ว ก็บรรจุเกวียนให้เต็มด้วยรัตนะ ๗ ประการ,  
ได้ยินวา่ คฤหบดี บำารุงมหาชน ดว้ยเครื่องบรรณาการอันเทวดาและมนุษย์ นำามาเพื่อตนน่ันแหละจักกลับไป;  
พระเจ้าข้า ก็สักการะน้ีเกิดข้ึนแก่คฤหบดีน่ันผู้มาสู่สำานักของพระองค์เท่าน้ันหรือ, หรือแม้ไปในที่อื่นก็เกิดข้ึนเหมือนกัน.”
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พระศาสดา ตรัสว่า “อานนท์ จติตคฤหบดีน้ันมาสู่สำานักของเรากด็ี ไป ณ ท่ีอื่นก็ดี สักการะย่อมเกิดข้ึนทั้งน้ัน, 
เพราะอุบาสกน้ี เป็นผู้มีศรทัธา เลื่อมใส มีศีลสมบูรณ์, 
อุบาสกผู้เห็นปานน้ี ย่อมคบ (ไป) ประเทศใดๆ;  ลาภสักการะ ย่อมเกิดแก่เขาในประเทศน้ันๆ ทีเดียว” ดังน้ีแล้ว 
ตรัสพระคาถาในปกิณณกวรรคน้ีว่า

“ผู้มีศรัทธา สมบูรณด์้วยศีล เพียบพร้อมดว้ยยศ และโภคะ 
คบประเทศใดๆ  ย่อมเป็นผู้อันเขาบูชาแล้ว ในประเทศน้ันๆ; ทีเดียว.”

ก็เน้ือความแห่งพระคาถาน้ัน จกัแจ่มแจ้งในปกิณณกวรรคน้ันแล.

[บุรพกรรมของจิตตคฤหบดี]

เมื่อพระศาสดา ตรัสอย่างน้ันแล้ว, พระอานนทเถระ จึงทูลถามบุรพกรรมของจิตตคฤหบดี.

ลำาดับน้ัน พระศาสดา เมื่อจะตรัสแกพ่ระอานนทเถระน้ัน จึงตรัสว่า
“อานนท์ จิตตคฤหบดีน้ี มีอภินิหารอันทำาไว้ แทบบาทมูลของพระผู้มีพระภาคพระนามว่า ปทุมุตตระ 
ท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์สิ้นแสนกัป   
ในกาลแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ เกิดในสกุลของพรานเน้ือ ถึงความเจริญแล้ว 
วันหน่ึง เมื่อฝนตกอยู่ ถือหอกไปสู่ป่า เพื่อต้องการจะล่าเน้ือ ตรวจดูหมู่เน้ืออยู่ 
เห็นภิกษุรูปหน่ึง น่ังคลุมศีรษะ ที่เงื้อมเป็นเอง๑ แห่งหน่ึง จึงคดิว่า 
“พระผู้เป็นเจ้ารูปเดียว จักน่ังทำาสมณธรรม, เราจกันำาอาหารมา เพื่อพระผู้เป็นเจ้าน้ัน” ดังน้ีแล้ว รีบไปสู่เรือน 
ให้คนป้ิงเน้ือที่ตนนำามาเมื่อวาน ที่เตาแห่งหน่ึง ให้หุงข้าวที่เตาแห่งหน่ึง 
เห็นภิกษุเที่ยวบิณฑบาตพวกอื่น รับบาตรของภิกษุแม้เหล่าน้ัน นิมนต์ให้น่ังเหนืออาสนะที่จดัแจงไว้ ตระเตรียมภิกษาแล้ว 
สั่งคนอื่นว่า “พวกท่านจงอังคาสพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลาย” แล้ว ใส่ภตัน้ันลงในตระกรา้ถือเดินไป 
เลือกเก็บดอกไม้ต่างๆ ในระหว่างทาง ห่อดว้ยใบไม้ ไปสู่ที่พระเถระน่ังแล้ว กลา่วว่า 
“ท่านผู้เจริญ ขอท่านจงทำาความสงเคราะห์แก่กระผมเถิด” ดังน้ีแล้ว รับบาตร ให้เต็มดว้ยภัต 
แล้ววางไว้ในมือของพระเถระทำาการบูชาด้วยดอกไม้เหล่าน้ัน ต้ังความปรารถนาว่า 
“บิณฑบาตอันมีรสน้ี พร้อมด้วยดอกไม้เครื่องบูชา ยังจติของข้าพเจ้าให้ยินดี ฉันใด;  
ขอบรรณาการพันหน่ึง จงมายังจิตของข้าพเจ้าให้ยินดี ในที่ๆ ข้าพเจา้เกิดแล้วๆ ฉันน้ัน, และขอฝนมีดอกไม้มีสี ๕ สจีงตก.”

เขาบำาเพ็ญกุศลจนตลอดชพีแล้ว เกดิในเทวโลก.

ฝนดอกไม้ทพิย์ ตกแล้ว โดยถ่องแถว ประมาณเพียงเข่า ในที่ๆ เขาเกิดแล้ว.

แม้ในกาลน้ี ฝนดอกไม้ (ทิพย์) กต็กในวันที่เขาเกิดแล้ว และเมื่อเขามาในที่น้ี 
การนำาบรรณาการมา และการที่เกวียนเต็มดว้ยรตันะ ๗ ประการ เป็นผลแห่งกรรมน้ันแล.”

เรื่องพระสธุรรมเถระ จบ.

๑ อกตปพภฺาร เง้ือมท่ีบุคคลไม่ได้ทำา หมายความว่า เกิดเป็นเองตามธรรมชาติ.
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๑๕. เรือ่งพระวนวาสีติสสเถระ
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพระติสสเถระ ผู้มีปกติอยู่ในป่า ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ 
“อญฺญา หิ ลาภูปนิสา” เป็นต้น.

[พระสารีบุตรอนุเคราะห์พราหมณ์ผู้ยากจน]

เทศนาตั้งข้ึนแล้วในกรุงราชคฤห์.

ได้ยินวา่ สหายของวังคันตพราหมณ์ ผู้บิดาของพระสารีบุตรเถระ ชื่อ มหาเสนพราหมณ์ อยู่ในกรุงราชคฤห์.

วันหน่ึง พระสารีบุตรเถระ เที่ยวบิณฑบาต ได้ไปยังประตูเรือนของพราหมณ์น้ัน เพื่ออนุเคราะห์ในเขา.

แต่พราหมณ์น้ัน มีสมบัติหมดเสียแล้ว กลับเป็นคนยากจน.

เขาคิดว่า “บุตรของเราจักมาเพื่อเที่ยวบิณฑบาตที่ประตูเรือนของเรา, แต่เราเป็นคนยากจน,  
บุตรของเราเห็นจะไม่ทราบความที่เราเป็นคนยากจน, ไทยธรรมอะไรๆ ของเราก็ไม่มี,” 
เมื่อไม่อาจจะเผชิญหน้าพระเถระน้ันได้ จึงหลบเสีย.

ถึงในวันอื่น แม้พระเถระได้ไป (อีก).

พราหมณ์ก็ได้หลบเสียอย่างน้ันเหมือนกัน.

เขาคิดอยู่ว่า “เราไดอ้ะไรๆ แล้วน่ันแหละจักถวาย” ก็ไม่ได้ (อะไรๆ).

ภายหลังวันหน่ึงเขาได้ถาดเต็มด้วยข้าวปายาสพร้อมกับผ้าสาฎกเน้ือหยาบ ในที่บอกลัทธิของพราหมณ์แห่งหน่ึง 
ถือไปพอถึงเรือน นึกถึงพระเถระข้ึนได้วา่ “การที่เราถวายบิณฑบาตน้ีแก่พระเถระ ควร.”

ในขณะน้ันน่ันเอง แม้พระเถระ เข้าฌาน ออกจากสมาบัติแล้ว เห็นพราหมณ์น้ัน คดิวา่ 
“พราหมณ์ได้ไทยธรรมแล้ว หวังอยู่ซ่ึงการมาของเรา, การที่เราไปในที่น้ัน ควร” ดังน้ีแล้ว 
จึงห่มผ้าสังฆาฏิ ถือบาตร แสดงตนยืนอยู่แล้วที่ประตูเรือนของพราหมณ์น้ันน่ันเอง.

เพราะเห็นพระเถระเท่าน้ัน จติของพราหมณ์เลื่อมใสแล้ว.

ลำาดับน้ัน เขาเขาไปหาพระเถระน้ัน ไหว้แล้ว ทำาปฏิสันถาร นิมนต์ให้น่ังภายในเรือน 
ถือถาดอันเต็มด้วยข้าวปายาส เกลี่ยลงในบาตรของพระเถระ.

พระเถระรับกึ่งหน่ึงแล้วจึงเอามือปิดบาตร.

ทีน้ัน พราหมณ์กลา่วกะพระเถระน้ันว่า “ท่านผู้เจริญ ข้าวปายาสน้ีสกัว่า เป็นส่วนของคนๆ เดียวเท่าน้ัน, 
ขอท่านจงทำาความสงเคราะห์ในปรโลกแก่กระผมเถิด, อยา่ทำาความสงเคราะห์ในโลกน้ีเลย; 
กระผมปรารถนาถวายไมใ่ห้เหลือทีเดียว” ดังน้ีแล้ว จึงเกลี่ยลงทั้งหมด.

พระเถระฉันในที่น้ันน่ันแล.
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ครั้นในเวลาเสร็จภัตกิจ เขาถวายผ้าสาฎกแม้น้ัน แก่พระเถระน้ัน ไหว้แล้ว กล่าวอย่างน้ีว่า 
“ท่านผู้เจริญ แม้กระผมพึงบรรลธุรรมที่ทา่นเห็นแล้วเหมือนกัน.” 

พระเถระทำาอนุโมทนาแก่พราหมณ์น้ันวา่ “จงสำาเร็จอย่างน้ัน พราหมณ์” ลุกข้ึนจากอาสนะหลีกไป
เที่ยวจาริกโดยลำาดับ ได้ถึงพระเชตวันแล้ว.

[พราหมณ์ยากจน ตายไปเกิดในกรุงสาวัตถี]

ก็ทานที่บุคคลถวายแล้วในคราวทีต่นตกยาก ย่อมยังผู้ถวายให้รา่เริงอย่างยิ่ง 
เพราะฉะน้ัน แม้พราหมณ์ถวายทานน้ันแล้ว มีจติเลื่อมใส เกิดโสมนัสแล้ว ได้ทำาความสิเนหามีประมาณยิ่งในพระเถระ.

ดว้ยความสิเนหาในพระเถระน่ันแล พราหมณ์น้ัน ทำากาละแล้ว ถือปฏิสนธใินสกุลอุปัฏฐากของพระเถระในกรุงสาวัตถี.

ก็ในขณะน้ันแล มารดาของเขา บอกแก่สามวี่า “สัตว์เกดิในครรภ์ตั้งในท้องของฉัน.” 

สามีน้ันได้ให้เครื่องบริหารครรภ์แก่มารดาของทารกน้ันแล้ว.

เมื่อนางเว้นการบริโภคอาหารวตัถุมีของร้อนจัด เย็นนักและเปรี้ยวนักเป็นต้น รกัษาครรภ์อยู่โดยสบาย 
ความแพ้ท้องเห็นปานน้ี เกิดข้ึนว่า “ไฉนหนอ เราพึงนิมนต์ภิกษุ ๕๐๐ รูปมีพระสารีบุตรเถระเป็นประธาน 
ให้น่ังในเรือน ถวายข้าวปายาสเจือดว้ยนำ้านมล้วน  แม้ตนเองนุ่งห่มผ้ากาสาวะ ถือขันทองน่ังในที่สุดแห่งอาสนะ 
แล้วบริโภคข้าวปายาสอันเป็นเดนของภิกษุประมาณเท่าน้ี.” 

ได้ยินวา่ ความแพ้ทอ้งในเพราะการนุ่งห่มผ้ากาสาวะน้ันของนาง 
ได้เป็นบุรพนิมติแห่งการบรรพชาในพระพุทธศาสนาของบุตรในท้อง.

ลำาดับน้ัน พวกญาติของนาง คดิวา่ “ความแพ้ท้องของธดิาพวกเรา ประกอบดว้ยธรรม” ดังน้ีแล้ว 
จึงถวายข้าวปายาสเจือดว้ยนำ้านมล้วน๑ แก่ภิกษุ ๕๐๐ รูป ทำาพระสารีบุตรเถระให้เป็นพระสังฆเถระ. 

แม้นางก็นุ่งผ้ากาสาวะผืนหน่ึง ห่มผืนหน่ึง ถือขันทองน่ังในที่สุดแห่งอาสนะ บริโภคข้าวปายาสอันเป็นเดน (ของภิกษุ).

ความแพ้ท้องสงบแล้ว.

ในมงคลอันเขาทำาแล้วในระหวา่งๆ แก่นางน้ัน ตลอดเวลาสัตว์เกิดในครรภ์คลอดก็ดี  
ในมงคลอันเขาทำาแล้วแก่นางผู้คลอดบุตรแล้ว โดยล่วงไป ๑๐ เดือนก็ดี  
พวกญาติก็ได้ถวายข้าวมธุปายาส มีนำ้าน้อย แก่ภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูป มพีระสารีบุตรเถระเป็นประธาน เหมือนกัน.

ได้ยินวา่ น่ีเป็นผลแห่งข้าวปายาสที่ทารกถวายแล้ว ในเวลาที่ตนเป็นพราหมณ์ในกาลก่อน.

ก็ในวันมงคลที่พวกญาติทำาในวันที่ทารกเกิด พวกญาติให้ทารกน้ันอาบนำ้าแต่เชา้ตรู่ ประดับแล้ว 
ให้นอนเบ้ืองบนผ้ากัมพลมีค่าแสนหน่ึง บนที่นอนอันมีสิริ.

๑ ข้าวชนิดหนึ่ง ท่ีหุงเจือด้วยนำ้านม นำ้าผ้ึง นำ้าตาล เป็นต้น หรือข้าวเปียกเจือนม.
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[ทารกบริจาคทาน]

ทารกน้ัน นอนอยู่บนผ้ากัมพลน้ันเอง แลดพูระเถระแล้ว คดิว่า 
“พระเถระน้ี เป็นบุรพาจารย์ของเรา, เราได้สมบัติน้ี เพราะอาศัยพระเถระน้ี, 
การที่เราทำาการบริจาคอย่างหน่ึงแก่ท่านผู้น้ี ควร” อันญาตินำาไปเพื่อประโยชน์แก่การรับสิกขาบท 
ได้เอาน้ิวก้อยเกี่ยวผ้ากัมพลน้ันยึดไว้.

ครั้งน้ัน ญาติทั้งหลายของทารกน้ัน คิดวา่ “ผ้ากัมพลคล้องที่น้ิวมือแล้ว” จึงปรารภจะนำาออก.

ทารกน้ัน ร้องไห้แล้ว.

พวกญาติ กลา่วว่า “ขอพวกทา่นจงหลีกไปเถิด, ทา่นทั้งหลายอย่างยังทารกให้ร้องไห้เลย” ดังน้ีแล้ว 
จึงนำาไปพร้อมกับผ้ากัมพลน่ันแล.

ในเวลาไหวพ้ระเถระ ทารกน้ัน ชักน้ิวมือออกจากผ้ากัมพล ให้ผา้กัมพลตกลง ณ ที่ใกล้เท้าของพระเถระ.

ลำาดับน้ัน พวกญาติไม่กลา่วว่า “เด็กเล็กไมรู่้ทำาแล้ว” กล่าววา่ 
“ท่านเจา้ข้า ผ้าอันบุตรของพวกข้าพเจ้าถวายแล้ว จงเป็นอันบริจาคแล้วทีเดียว” ดังน้ีแล้ว กล่าวว่า 
“ท่านเจา้ข้า ขอพระผู้เป็นเจา้ จงให้สิกขาบทแก่ทาสของท่าน ผู้ทำาการบูชาดว้ยผ้ากัมพลน่ันแหละ อันมรีาคาแสนหน่ึง.”

พระเถระ. เด็กน้ีชื่ออะไร?
พวกญาติ. ชื่อเหมือนกับพระผู้เป็นเจ้า ครับ.
พระเถระ. น่ีจกัชื่อ ติสสะ.

ได้ยินวา่ พระเถระ ในเวลาเป็นคฤหัสถ์ ได้มีชื่อว่า อุปติสสมาณพ.

แม้มารดาของเด็กน้ัน ก็คดิวา่ “เราไม่ควรทำาลายอธัยาศัยของบุตร.” 

พวกญาติ ครั้นทำามงคลคือการขนานนามแห่งเด็กอย่างน้ันแล้ว 
ในมงคลคือบริโภคอาหารของเด็กน้ันก็ดี  ในมงคลคอืการเจาะหูของเด็กน้ันกด็ี  
ในมงคลคือการนุ่งผ้าของเด็กน้ันกด็ี  ในมงคลคือการโกนจกุของเด็กน้ันกด็ี  
ได้ถวายข้าวมธุปายาสมีนำ้าน้อย แก่ภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูป มพีระสารีบุตรเถระเป็นประธาน.

เด็กเจริญวัยแล้ว กล่าวกะมารดา ในเวลามีอายุ ๗ ขวบว่า “แม่ ฉันจักบวชในสำานักของพระเถระ.”

มารดาน้ัน รับว่า “ดีละ ลกู, เมื่อก่อนแม่ก็ได้หมายใจไว้วา่ ‘เราไม่ควรทำาลายอัธยาศัยของลูก,’ เจ้าจงบวชเถิด ลกู” ดังน้ีแล้ว 
ให้คนนิมนต์พระเถระมา ถวายภิกษาแก่พระเถระน้ันผู้มาแล้ว กล่าวว่า 
“ท่านเจา้ข้า ทาสของทา่นกล่าวว่า ‘จักบวช,’  พวกดิฉันจักพาทาสของท่านน้ีไปสู่วิหารในเวลาเย็น” 
ส่งพระเถระไปแล้ว ในเวลาเย็นพาบุตรไปสู่วิหารดว้ยสักการะและสัมมานะเป็นอันมาก แล้วก็มอบถวายพระเถระ.
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[การบวชทำาได้ยาก]

พระเถระกลา่วกับเด็กน้ันวา่ “ติสสะ ชื่อวา่การบวชเป็นของที่ทำาได้ยาก, 
เมื่อความต้องการดว้ยของร้อนมีอยู่ ย่อมได้ของเย็น,  เมื่อความต้องการดว้ยของเย็นมีอยู่ ย่อมได้ของร้อน, 
ชื่อวา่ นักบวชทั้งหลาย ย่อมเป็นอยู่โดยลำาบาก,  ก็เธอเสวยความสุขมาแล้ว.” 

ติสสะ. ทา่นครับ กระผมจักสามารถทำาได้ทกุอย่าง ตามทำานองที่ทา่นบอกแล้ว.

[กัมมัฏฐานท่ีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่เคยทรงละ]

พระเถระ กล่าวว่า “ดีละ” แล้วบอกตจปัญจกกัมมัฏฐาน ดว้ยสามารถแห่งการทำาไว้ในใจโดยความเป็นของปฏิกูล 
แก่เด็กน้ัน ให้เด็กบวชแล้ว.

จริงอยู่ การที่ภกิษุบอกอาการ ๓๒ แม้ทั้งสิ้น ควรแท้,  เมื่อไม่อาจบอกได้ทั้งหมด พึงบอกตจปัญจกกัมมัฏฐานก็ได้,  
ดว้ยว่า กัมมัฏฐานน้ี พระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ไม่ทรงละแล้วโดยแท้.

การกำาหนดภิกษุก็ดี ภิกษุณีกด็ี อุบาสกก็ดี อุบาสกิากด็ี ผู้บรรลุพระอรหัต ในเพราะบรรดาอาการทั้งหลายมีผมเป็นต้น 
ส่วนหน่ึงๆ ย่อมไม่มี.

ก็ภิกษุทั้งหลายผู้ไม่ฉลาด เมื่อยังกุลบุตรให้บวช ย่อมยังอุปนิสัยแห่งพระอรหัตให้ฉิบหายเสีย 
เพราะเหตุน้ัน พระเถระ พอบอกกัมมัฏฐานแล้ว จึงให้บวช ให้ตั้งอยู่ในศีล ๑๐.

มารดาบิดา เมื่อทำาสกัการะแก่บุตรผู้บวชแล้ว  
ได้ถวายข้าวมธุปายาสมีนำ้าน้อยเท่าน้ัน แก่ภิกษุสงฆ์ มพีระพุทธเจา้เป็นประธาน ในวิหารน่ันเองสิ้น ๗ วัน.

ฝ่ายภิกษุทั้งหลาย โพนทะนาวา่ “เราทั้งหลายไม่สามารถจะฉันข้าวมธุปายาสมีนำ้าน้อยเป็นนิตย์ได้.”

มารดาบิดา แม้ของสามเณรน้ัน ได้ไปสู่เรือนในเวลาเย็นในวันที่ ๗.

ในวันที่ ๘ สามเณรเข้าไปบิณฑบาตกับภิกษุทั้งหลาย.

[สามเณรมีลาภมากเพราะผลทานในกาลก่อน]

ชาวเมืองสาวตัถี กล่าวว่า “ได้ยินวา่ สามเณรจักเข้าไปบิณฑบาตในวันน้ี,  พวกเราจักทำาสักการะแก่สามเณรน้ัน” ดังน้ีแล้ว 
จึงทำาเทริด๑ดว้ยผ้าสาฎกประมาณ ๕๐๐ ผืน จัดแจงบิณฑบาต ประมาณ ๕๐๐ ที่ ได้ถือไปยืนดักทางถวายแล้ว.

ในวันรุ่งข้ึน ได้มาสู่ป่าใกล้วิหาร ถวายแล้ว.

สามเณรได้บิณฑบาตพันหน่ึง กับผ้าสาฎกพันหน่ึง โดย ๒ วันเท่าน้ัน ดว้ยอาการอย่างน้ี ให้คนถวายแก่ภกิษุสงฆ์แล้ว.

ได้ยินวา่ น่ันเป็นผลแห่งผ้าสาฎกเน้ือหยาบที่สามเณรถวายแล้วในคราวเป็นพราหมณ์.

ลำาดับน้ัน ภิกษุทั้งหลาย ขนานนามสามเณรน้ันวา่ “ปิณฑปาตทายกติสสะ”.

๑ เคร่ืองประดับศีรษะ รูปมงกุฎอย่างเตี้ย มีกรอบหน้า
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รุ่งข้ึนวันหน่ึง ในฤดูหนาว สามเณรเที่ยวจาริกไปในวิหาร เห็นภิกษุทั้งหลาย ผิงไฟอยู่ในเรือนไฟเป็นต้นในที่น้ันๆ จึงเรียนวา่ 
“ท่านครับ เหตุไร ทา่นทั้งหลายจึงน่ังผิงไฟ?”

พวกภิกษุ. ความหนาวเบียดเบียนพวกเรา สามเณร.
สามเณร. ทา่นครับ ธรรมดาในฤดูหนาว ทา่นทั้งหลาย ควรห่มผ้ากัมพล, 

เพราะผ้ากัมพลน้ัน สามารถกันหนาวได้.
พวกภิกษุ. สามเณร เธอมีบุญมาก พึงได้ผ้ากัมพล, พวกเราจักได้ผ้ากัมพลแต่ที่ไหน?

สามเณร กล่าววา่ “ท่านครับ ถ้ากระน้ัน พระผู้เป็นเจา้ทั้งหลาย ผู้มีความต้องการผ้ากัมพล จงมากับกระผมเถิด” 
แล้วให้บอกภิกษุในวิหารทั้งสิ้น.

ภิกษุทั้งหลาย คิดวา่ “พวกเราจักไปกับสามเณรแล้ว นำาผ้ากัมพลมา” อาศัยสามเณรผู้มีอายุ ๗ ปี ออกไปแล้วประมาณพันรูป.

สามเณรน้ัน มใิห้แม้จติเกิดข้ึนว่า “เราจักได้ผา้กัมพล แต่ที่ไหน เพื่อภกิษุประมาณเท่าน้ี” 
พาภิกษุเหล่าน้ันบ่ายหน้าสู่พระนครไปแล้ว.

จริงอยู่ ทานที่บุคคลถวายดีแล้ว ยอ่มมีอานุภาพเช่นน้ี.

สามเณรน้ัน เที่ยวไปตามลำาดับเรือนภายนอกพระนครเท่าน้ัน ได้ผา้กัมพลประมาณ ๕๐๐ ผืนแล้ว จึงเข้าไปภายในพระนคร.

พวกมนุษย์นำาผ้ากัมพลมาจากที่โน้นที่น้ี.

ส่วนบุรุษคนหน่ึงเดินไปโดยทางประตูรา้นตลาด เห็นชาวร้านตลาดคนหน่ึง ผู้น่ังคลี่ผา้กัมพล ๕๐๐ ผืน จึงพูดวา่ 
“ผู้เจริญ สามเณรรูปหน่ึงรวบรวมผ้ากัมพลมาอยู่, ทา่นจงซ่อนผ้ากัมพลของท่านเสียเถิด.

ชาวรา้นตลาด. ก็สามเณรน้ัน ถือเอาสิ่งที่เขาให้แล้วหรือทีเ่ขายังไม่ให้.
บุรุษ. ถือเอาสิ่งที่เขาให้แล้ว.

ชาวรา้นตลาดพดูว่า “เมื่อเป็นเช่นน้ัน, ถ้าเราปรารถนา, เราจักให้;  หากเราไม่ปรารถนา, จกัไม่ให้;  ท่านจงไปเสียเถิด” ดังน้ี
แล้ว ก็ส่งเขาไป.

[ลกัษณะคนตระหน่ี]

จริงอยู่ พวกคนตระหน่ีผู้เป็นบอดเขลา, เมื่อชนเหล่าอื่นให้ทานอยา่งน้ี, ก็ตระหน่ีแล้ว จึงเกิดในนรก 
เหมือนกาฬอมาตย์เห็นอสทิสทานแล้ว ตระหน่ีอยู่ฉะน้ัน.

ชาวรา้นตลาด คดิว่า “บุรุษน้ีมาโดยธรรมดาของตน กลา่วกะเราว่า ‘ทา่นจงซ่อนผ้ากัมพลของท่านเสีย,’ 
แม้เราก็ไดก้ล่าวว่า ‘ถ้าสามเณรน้ัน ถือเอาสิ่งที่เขาให้, ถ้าเราปรารถนา เราจกัให้ของๆ เรา; หากไม่ปรารถนา, เราก็จักไมใ่ห้’;  
ก็เมื่อเราไม่ให้ของที่สามเณรเห็นแล้ว ความละอายย่อมเกิดข้ึน, เมื่อเราซ่อนของๆ ตนไว้ ย่อมไม่มีโทษ;  
บรรดาผ้ากัมพล ๕๐๐ น้ี  ผา้กัมพล ๒ ผืนมรีาคาตั้งแสน; การซ่อนผ้า (๒ ผืน) เหล่าน้ีไว้ ควร” ดังน้ีแล้ว 
จึงผูกผา้กัมพลทั้ง ๒ ผืน ทำาให้เป็นชายดว้ยชาย๑ วางซ่อนไว้ในระหว่างแห่งผ้าเหล่าน้ัน.

๑ เอาชายผ้า ๒ ผืนผูกติดกัน.
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ฝ่ายสามเณรถึงประเทศน้ัน พร้อมดว้ยภิกษุพันหน่ึง.

เพราะเห็นสามเณรเท่าน้ัน ความรักเพียงดังบุตรก็เกิดข้ึนแก่ชาวร้านตลาด.

สรรีะทั้งสิ้นได้เต็มเป่ียมแล้วดว้ยความรกั.

เขาคิดว่า “ผ้ากัมพลทั้งหลายจงยกไว้, เราเห็นสามเณรน้ีแล้วจะให้แม้เน้ือคือหทัย ก็ควร.” 

ชาวรา้นตลาดน้ันนำาผ้ากัมพลทั้ง ๒ ผืนน้ันออกมาวางไว้แทบเท้าของสามเณร ไหว้แล้วได้กลา่วว่า 
“ท่านเจา้ข้า ผมพึงมีสว่นแห่งธรรมที่ท่านเห็นแล้ว.” 

สามเณรแม้น้ัน ไดท้ำาอนุโมทนาแกเ่ขาว่า “จงสำาเรจ็อย่างน้ันเถิด” 

สามเณรได้ผ้ากัมพล ๕๐๐ ผืนแม้ในภายในพระนคร.

ในวันเดียวเท่าน้ัน ได้ผ้ากัมพลพันหน่ึง ได้ถวายแก่ภิกษุพันหน่ึง ด้วยประการฉะน้ี.

ครั้งน้ัน ภกิษุทั้งหลายขนานนามของสามเณรน้ันว่า “กัมพลทายกติสสะ.”

ผ้ากัมพลที่สามเณรให้ในวันตั้งชื่อ ถึงความเป็นผ้ากัมพลพันหน่ึง ในเวลาตนมีอายุ ๗ ปี ดว้ยประการฉะน้ี.

[ให้ของน้อยแต่ได้ผลมาก]

ของน้อยอันบุคคลให้แล้วในฐานะใด ย่อมมีผลมาก, ของมาก ที่บุคคลให้แล้วในฐานะใด ย่อมมีผลมากกว่า, 
ฐานะอื่นน้ัน ยกพระพุทธศาสนาเสียมิได้มี.

เพราะเหตุน้ัน พระผู้มพีระภาคจึงตรัสวา่ “ภิกษุทั้งหลาย ของน้อยที่บุคคลให้แล้วในหมู่ภิกษุเช่นใด มีผลมาก; 
ของมากที่บุคคลให้แล้วในหมู่ภิกษุเช่นใด มีผลมากกวา่, หมู่ภิกษุน้ี ก็เป็นเช่นน้ัน.”

แม้สามเณรมีอายุ ๗ ปี ได้ผ้ากัมพลพันหน่ึง ด้วยผลแห่งผ้ากัมพลหน่ึง ด้วยประการฉะน้ี.

เมื่อสามเณรน้ันอยู่ในเชตวัน พวกเดก็ที่เป็นญาติมาสู่สำานักพูดจาปราศรัยเนืองๆ.

สามเณรน้ัน คดิวา่ “อันเราเมื่ออยู่ในที่น้ี เมื่อเด็กที่เป็นญาติมาพูดอยู่, ไม่อาจที่จะไม่พดูได้,  
ดว้ยการเน่ินช้าคือการสนทนากับเด็กเหล่าน้ี เราไม่อาจทำาที่พึ่งแกต่นได้,  
ไฉนหนอ เราเรียนกัมมัฏฐานในสำานักของพระศาสดาแลว้ พึงเข้าไปสู่ป่า.”

[ติสสสามเณรออกป่าทำาสมณธรรม]

ติสสสามเณรน้ัน เข้าไปเฝ้าพระศาสดา ถวายบังคมแล้ว ทูลให้พระศาสดาตรัสบอกกัมมัฏฐานจนถึงพระอรหัต 
ไหว้พระอุปัชฌายะแล้ว ถือบาตรและจีวรออกไปจากวิหารแล้ว คิดว่า 
“ถ้าเราจกัอยู่ในที่ใกล้ไซร้, พวกญาติจะร้องเรียกเราไป” จึงได้ไปสิ้นทางประมาณ ๑๒๐ โยชน์.

ครั้งน้ัน สามเณรเดินไปทางประตูบ้านแห่งหน่ึง เห็นชายแก่คนหน่ึงจึงถามว่า 
“อุบาสก วิหารในป่าของภิกษุทั้งหลายผู้อยูใ่นประเทศ๑น้ีมีไหม?”

๑ คำาว่าประเทศในท่ีนี้ หมายความเพยีงบ้านหนึ่งหรือตำาบลหนึ่งเท่านั้น.
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อุบาสก. มีครับ.
สามเณร. ถ้าอยา่งน้ัน ขอท่านช่วยบอกทางแก่ฉัน.

ก็ความรกัเพียงดังบุตรเกดิข้ึนแล้วแก่อุบาสกแก่ เพราะเห็นสามเณรน้ัน.

ลำาดับน้ัน อุบาสกยืนอยูใ่นที่น้ันน่ันแล ไม่บอกแก่สามเณรน้ัน กล่าวว่า “มาเถิด ครับ, ผมจกับอกแก่ท่าน” 
ไดพ้าสามเณรน้ันไปแล้ว.

สามเณร เมื่อไปกับอุบาสกแก่น้ัน เห็นประเทศ ๕ แห่ง ๖ แห่ง อันประดับแล้วด้วยดอกไม้และผลไม้ต่างๆ ในระหวา่งทาง 
จึงถามวา่ “ประเทศน้ีชื่ออะไร? อุบาสก”.

ฝ่ายอุบาสกน้ัน บอกชือ่ประเทศเหล่าน้ัน แก่สามเณรน้ัน  ถึงวิหารอันตั้งอยู่ในป่าแล้ว กลา่วว่า 
“ท่านครับ ที่น่ีเป็นที่สบาย, ขอท่านจงอยู่ในที่น้ีเถิด” แล้วถามชือ่ว่า “ท่านชื่ออะไร? ครับ”,
เมื่อสามเณรบอกว่า “ฉันชื่อวนวาสีติสสะ อุบาสก”, จึงกลา่ววา่ “พรุ่งน้ี ท่านควรไปเที่ยวบิณฑบาตในบ้านของพวกกระผม” 
แล้วกลับไปสู่บ้านของตนน่ันแหละ บอกแก่พวกมนุษย์ว่า 
“สามเณรชื่อวนวาสีติสสะมาสูว่ิหารแล้ว, ขอท่านจงจดัแจงอาหารวตัถุมียาคูและภัตเป็นต้น เพื่อสามเณรน้ัน.” 

ครั้งแรกทีเดียว สามเณรเป็นผู้ชื่อว่า “ติสสะ” แต่น้ันได้ชื่อ ๓ ชือ่เหล่าน้ี คอื 
“ปิณฑปาตทายกติสสะ กัมพลทายกติสสะ วนวาสีติสสะ” ได้ชื่อ ๔ ชื่อภายในอายุ ๗ ปี.

รุ่งข้ึน สามเณรน้ันเข้าไปบิณฑบาตยังบ้านน้ันแต่เช้าตรู่.

พวกมนุษย์ถวายภิกษาไหว้แล้ว.

สามเณร กล่าววา่ “ขอท่านทั้งหลายจงถึงซ่ึงความสุข, จงพ้นจากทุกข์เถิด.”

แม้มนุษย์คนหน่ึง ถวายภกิษาแก่สามเณรน้ันแล้วก็ไม่สามารถจะ (กลับ) ไปยังเรือนได้อีก.

ทุกคนได้ยืนแลดูอยูท่ั้งน้ัน.

แม้สามเณรน้ันก็รับภัตพอยังอัตตภาพให้เป็นไปเพื่อตน.

ชาวบ้านทั้งสิ้น หมอบลงด้วยอกแทบเท้าของสามเณรน้ันแล้ว กลา่ววา่ 
“ท่านเจา้ข้า เมื่อท่านอยู่ในที่น้ีตลอดไตรมาสน้ี พวกกระผมจักรับสรณะ ๓ ต้ังอยู่ในศีล ๕ จกัทำาอุโบสถกรรม ๘ ครั้งต่อเดือน,
ขอท่านจงให้ปฏิญญาแก่กระผมทั้งหลาย เพื่อประโยชน์แห่งการอยู่ในที่น้ี.”

สามเณรน้ันกำาหนดอุปการะ จึงให้ปฏิญญาแก่มนุษย์เหล่าน้ัน เที่ยวบิณฑบาตในบ้านน้ันน่ันแลเป็นประจำา.

ก็ในขณะที่เขาไหว้แล้วๆ กล่าวเฉพาะ ๒ บทว่า “ขอท่านทั้งหลายจึงถึงซ่ึงความสุข, จงพ้นจากทุกข์” ดังน้ีแล้ว หลีกไป.

สามเณรน้ันให้เดือนที่ ๑ และเดือนที่ ๒ ลว่งไปแล้ว ณ ที่น้ัน เมื่อเดือนที่ ๓ ลว่งไป, ก็บรรลพุระอรหัต พรอ้มด้วยปฏิสัมภิทา.
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[อุปัชฌายะไปเยี่ยมสามเณร]

ครั้นเวลาปวารณาออกพรรษาแล้ว พระอุปัชฌายะของสามเณรน้ัน เข้าไปเฝ้าพระศาสดา ถวายบังคมแล้ว กราบทูลว่า 
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์จะไปยังสำานักติสสสามเณร.”

พระศาสดา. ไปเถิด สารีบุตร.

พระสารีบุตรเถระน้ัน เมื่อพาภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูป ซ่ึงเป็นบริวารของตน หลีกไป กลา่วว่า 
“โมคคัลลานะผู้มีอายุ กระผมจะไปยังสำานักติสสสามเณร.”

พระโมคคัลลานเถระ กลา่ววา่”ท่านผู้มีอายุ แม้กระผมก็จักไปด้วย” ดังน้ีแล้ว ก็ออกไปพร้อมกับภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูป.

พระมหาสาวกทั้งปวง คือ พระมหากัสสปเถระ พระอนุรุทธเถระ พระอุบาลีเถระ พระปุณณเถระเป็นต้น 
ออกไปพร้อมกับภิกษุประมาณองค์ละ ๕๐๐ รูป โดยอุบายน้ันแล.

บริวารของพระมหาสาวกแม้ทั้งหมด ได้เป็นภิกษุประมาณ ๔ หมื่น.

อุบาสกผู้บำารุงสามเณรเป็นประจำา เห็นภิกษุเหล่าน่ัน ผู้เดินทางประมาณ ๑๒๐ โยชน์ 
ถึงโคจรคามแล้ว ณ ประตูบ้านน่ันเอง ต้อนรับไหว้แล้ว.

ลำาดับน้ัน พระสารีบุตรเถระ ถามอุบาสกน้ันวา่ “อุบาสก วิหารอันตั้งอยู่ในป่าในประเทศน้ีมีอยู่หรือ?”

อุบาสก. มีครับ.
พระเถระ. มีภิกษุไหม?
อุบาสก. มีครับ.
พระเถระ. ใคร อยู่ในที่น้ัน?
อุบาสก. วนวาสตีิสสามเณร ครับ.
พระเถระ. ถ้ากระน้ัน ท่านจงบอกทางแก่พวกฉัน.
อุบาสก. ทา่นเป็นภิกษุพวกไหน? ครับ.
พระเถระ. พวกเรามาสู่สำานักของสามเณร.

อุบาสกแลดูภิกษุเหล่าน้ัน จำาพระมหาสาวกแม้ทั้งหมดได้ นับตั้งแตพ่ระธรรมเสนาบดีเป็นต้น.

เขามีสรรีะอันปีติถูกต้องแล้วหาระหว่างมิได้ กลา่ววา่ “ทา่นครับ ขอท่านจงหยุดก่อนเถิด” แล้วเข้าไปสู่บ้านโดยเรว็ 
ป่าวร้องว่า “พระอสีติมหาสาวกผู้เป็นเจา้ทั้งหลายเหล่าน้ี นับแตพ่ระสารีบุตรเถระเป็นต้น 
มาสู่สำานักของสามเณร กับดว้ยบริวารของตนๆ,  
ท่านทั้งหลายจงถือเอาเครื่องใช้ มี เตียง ตั่ง เครื่องปูลาด ประทีปและนำ้ามันเป็นต้น ออกไปโดยเร็วเถิด.” 

ทันใดน่ันเอง พวกมนุษย์ขนเตียงเป็นต้นเดินตดิตามรอยพระเถระไป เข้าไปสู่วิหารพร้อมกับพระเถระน่ันแหละ.

สามเณรจำาหมู่ภิกษุได้ รับบาตรและจวีรพระมหาเถระ ๒-๓ องค์แลว้ ไดท้ำาวตัร.

เมื่อสามเณรน้ันจัดแจงทีอ่ยู่เพื่อพระเถระทั้งหลาย เก็บบาตรและจีวรอยู่น่ันแล, ก็มดืพอดี.
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พระสารีบุตรเถระ กล่าวกะพวกอุบาสกว่า “อุบาสกทั้งหลาย พวกท่านไปเถิด, ความมดืเกิดแก่พวกท่าน.”

พวกอุบาสก. ทา่นผู้เจริญ วันน้ีเป็นวันฟังธรรม, พวกกระผมจกัยังไม่ไป, จักฟังธรรม, 
ในกาลก่อนแต่น้ี แม้การฟังธรรมมิได้มีแก่กระผมทั้งหลาย

พระเถระ. สามเณร  ถ้ากระน้ัน เธอจงตามประทีป ประกาศเวลาฟังธรรมเถิด.

สามเณรน้ัน ได้ทำาแล้วอยา่งน้ัน.

ลำาดับน้ัน พระเถระกล่าวกะสามเณรน้ันวา่ 
“ติสสะ พวกอุปัฏฐากของเธอ กลา่วอยูว่่า ‘พวกเราใครจ่ะฟังธรรม, เธอจงกลา่วธรรมแก่อุปัฏฐากเหล่าน้ัน.” 

พวกอุบาสก ลุกข้ึนพร้อมกันทันที กลา่ววา่ 
“ท่านผู้เจริญ พระผู้เป็นเจ้าของพวกกระผม ยกแต่บท ๒ บทเหล่าน้ีคือ 
‘ขอท่านทั้งหลายจงมีความสุข, จงพ้นจากทกุข์’, หารู้ธรรมกถาอยา่งอื่นไม่,  
ขอท่านทั้งหลาย จงให้พระธรรมกถึกรูปอื่นแก่พวกกระผมเถิด.”

ก็สามเณรถึงบรรลพุระอรหัตแล้ว ก็มิได้กลา่วธรรมกถาแก่อุปัฏฐากเหล่าน้ันเลย.

[เหตุให้ถึงสุขและพ้นจากทุกข์]

ก็ในกาลน้ัน พระอุปัชฌายะ กลา่วกะสามเณรน้ันว่า “สามเณร 
คนทั้งหลายจะมีความสุขได้อย่างไร? และจะพ้นจากทุกข์ได้อยา่งไร?  เธอจงกลา่วเน้ือความแห่งบททั้ง ๒ น้ีแก่เราทั้งหลาย.”

สามเณรน้ันรับวา่ “ดีละ ครับ” แล้วถือพดัอันวิจติร ข้ึนสู่ธรรมาสน์ 
ชักผลและเหตจุากนิกายทั้ง ๕  จำาแนกขันธ์ ธาตุ อายตนะ และโพธิปักขิยธรรม
ดุจมหาเมฆตั้งข้ึนใน ๔ ทวีป ยังฝนลูกเห็บให้ตกอยู่ กลา่วธรรมกถาด้วยยอดคือพระอรหัต แล้วกลา่วว่า 
“ท่านผู้เจริญ ความสุขย่อมมีแก่บุคคลผู้บรรลุพระอรหัตอยา่งน้ี, 
ผู้บรรลพุระอรหัตแล้วน่ันแล ย่อมพ้นจากทุกข์,  คนที่เหลือไมพ่้นจากชาติทกุข์เป็นต้น และจากทกุข์ในนรกเป็นต้นใด.” 

พระเถระกลา่วว่า “ดีละ สามเณร การกลา่วโดยบท อันเธอกล่าวดีแล้ว, บัดน้ี จงกลา่วสรภัญญะเถิด.” 

สามเณรน้ัน กล่าวแม้สรภัญญะแล้ว.

เมื่ออรุณข้ึน, พวกมนุษย์ที่บำารุงสามเณร ได้เป็น ๒ พวก.

บางพวกโกรธวา่ “ในกาลก่อนแต่น้ี พวกเราไม่เคยเห็นคนหยาบช้าเช่นน้ี,  
ทำาไม สามเณรรู้ธรรมกถาเห็นปานน้ี จึงไม่กล่าวบทแห่งธรรมแม้สักบทหน่ึง แก่พวกมนุษย์ผู้ตั้งอยู่ในฐานะเพียงดังมารดาบิดา 
อุปัฏฐากอยู่สิ้นกาลประมาณเท่าน้ี.”

บางพวกยินดีวา่ “เป็นลาภของพวกเราหนอ ผู้แม้ไม่รู้คุณหรือโทษ บำารุงทา่นผู้เจริญเห็นปานน้ี,  
แต่บัดน้ี พวกเราได้เพื่อฟังธรรมในสำานักของท่านผู้เจริญน้ัน” 
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ในเวลาใกล้รุ่งวันน้ัน แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงตรวจดูสตัว์โลก ทรงเห็นพวกอุปัฏฐากของวนวาสีติสสสามเณร 
ผู้เข้าไปภายในข่ายคือพระญาณของพระองค์ ทรงใคร่ครวญอยูว่่า “เหตุอะไรหนอแล จักมี” ทรงใคร่ครวญเน้ือความน้ีว่า 
“พวกอุปัฏฐากของวนวาสีติสสสามเณร บางพวกโกรธ, บางพวกยินดี,  ก็พวกที่โกรธสามเณรผู้เป็นบุตรของเราจักไปสู่นรก, 
เราควรไปที่น้ันเถิด,  เมื่อเราไป, คนเหล่าน้ันแม้ทั้งหมด จกัทำาเมตตาจติในสามเณรแล้วพ้นจากทุกข์.” 

มนุษย์แม้เหล่าน้ัน นิมนต์ภิกษุสงฆ์แล้วก็ไปบ้าน ให้คนทำามณฑป จัดอาหารวัตถุมียาคูและภัตเป็นต้น ปูอาสนะไว้
แล้วน่ังดูการมาของพระสงฆ์.

แม้ภิกษุทั้งหลายทำาการชำาระสรรีะแล้ว เมื่อจะเข้าไปสู่บ้านในเวลาเที่ยวภิกษา จึงถามสามเณรว่า 
“ติสสะ เธอจักไปพรอ้มกับพวกเรา หรอืจักไปภายหลัง?”

สามเณร. กระผมจักไปในเวลาเป็นที่ไปของกระผมตามเคย, นิมนต์ทา่นทั้งหลายไปเถิด ครับ.

[พวกมนุษย์เลื่อมใสตสิสสามเณร]

ภิกษุทั้งหลาย ถือบาตรและจีวรเข้าไปแล้ว.

พระศาสดา ทรงห่มจีวรในพระเชตวันน่ันแล แล้วทรงถือบาตร เสดจ็ไปโดยขณะจิตเดียวเท่าน้ัน 
ทรงแสดงพระองค์ทรงยืนข้างหน้าภิกษุทั้งหลายทีเดียว.

ชาวบ้านทั้งสิ้นได้ตื่นเต้นเอิกเกริกเป็นอย่างเดียวกันวา่ “พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เสด็จมา.”

พวกมนุษย์มีจิตร่าเริง นิมนต์ภิกษุสงฆ์ มพีระพทุธเจ้าเป็นประมุข ให้น่ังแล้ว ถวายยาคูแล้ว ได้ถวายของควรเคี้ยว.

เมื่อภัตยังไม่ทันเสร็จน่ันแล สามเณรเข้าไปสู่ภายในบ้านแล้ว.

ชาวบ้าน ได้นำาออกไป ถวายภิกษาแก่สามเณรโดยเคารพ.

สามเณรน้ัน รับภิกษาเพียงยังอัตตภาพให้เป็นไปแล้วไปสู่สำานักพระศาสดา น้อมบาตรเข้าไปแล้ว.

พระศาสดาตรัสวา่ “นำามาเถิด ติสสะ” แล้วทรงเหยียดพระหัตถ์รับบาตร ทรงแสดงแก่พระเถระว่า 
“สารีบุตร จงดูบาตรของสามเณรของเธอ.”

พระเถระรับบาตรจากพระหัตถ์ของพระศาสดา ให้แก่สามเณรแล้ว กล่าวว่า “เธอจงไป, น่ังทำาภตักิจในที่ๆ ถึงแก่ตน.”

ชาวบ้านอังคาสภิกษุสงฆ์มีพระพทุธเจ้าเป็นประธานแล้ว ทูลขออนุโมทนากะพระศาสดา. 

พระศาสดาเมื่อจะทรงทำาอนุโมทนา จึงตรัสอย่างน้ีว่า “อุบาสกและอุบาสิกาทั้งหลาย 
ลาภของท่านทั้งหลาย ซ่ึงได้เห็นอสีติมหาสาวก คือ สารีบุตร โมคคัลลานะ กัสสปะ เป็นต้น 
เพราะอาศัยสามเณรผู้เข้าถึงสกุลของตนๆ,  แม้เราก็มาแลว้ เพราะอาศัยสามเณรผู้เข้าถึงสกุลท่านทั้งหลายเหมือนกัน,  
แม้การเห็นพระพุทธเจ้า อันทา่นทั้งหลายได้แล้ว เพราะอาศัยสามเณรน้ีน่ันเอง,  
เป็นลาภของท่านทั้งหลาย, ท่านทั้งหลายได้ดีแล้ว.”
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มนุษย์ทั้งหลายคิดว่า “น่ายินดี! เป็นลาภของพวกเรา, พวกเราได้เห็นผู้เป็นเจ้า๑ของพวกเรา 
ผู้สามารถในอันยังพระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์ให้โปรดปราน, และย่อมได้ถวายไทยธรรมแก่พระผู้เป็นเจ้าน้ัน.”

พวกมนุษย์ที่โกรธสามเณรกลับยินดีแล้ว.

พวกที่ยินดีแล้วเลื่อมใสโดยประมาณยิ่ง.

ก็ในเวลาจบอนุโมทนา ชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้นแล้ว.

พระศาสดาเสด็จลุกจากอาสนะหลีกไปแล้ว.

มนุษย์ทั้งหลายตามเสด็จพระศาสดา ถวายบังคมแล้วกลับ.

พระศาสดา เสดจ็ไปด้วยพระธรุะอันเสมอกับสามเณร ตรัสถามประเทศที่อุบาสกแสดงแล้วแก่สามเณรน้ันในกาลก่อนวา่ 
“สามเณร ประเทศน้ีชื่ออะไร? ประเทศน้ีชื่ออะไร?” ดังน้ีแล้ว ได้เสด็จไป.

แม้สามเณรก็กราบทูลวา่ “ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ ประเทศน้ีชื่อน้ี, ประเทศน้ีชื่อน้ี” ได้ไปแล้ว.

[นำ้าตาของมนุษยม์ากกว่านำ้าในมหาสมุทร]

พระศาสดา เสดจ็ถึงที่อยู่ของสามเณรน้ันแล้ว เสด็จข้ึนสู่ยอดภูเขา.

ก็มหาสมุทรย่อมปรากฏแก่ผูท้ี่ยืนอยู่บนยอดภเูขาน้ัน.

พระศาสดาตรัสถามสามเณรว่า “ติสสะ เธอยืนอยู่บนยอดภูเขา แลดูข้างโน้นและข้างน้ี เห็นอะไร?”

สามเณร. เห็นมหาสมุทร พระเจา้ข้า.
พระศาสดา. เห็นมหาสมุทรแล้วคดิอย่างไร?
สามเณร. ข้าพระองค์คิดอย่างน้ีว่า ‘เม่ือเราร้องไห้ในคราวท่ีถึงทุกข์ นำ้าตาพึงมากกว่านำ้าในมหาสมุทรท้ัง ๔’ พระเจ้าข้า.

พระศาสดา ตรัสว่า “ดีละๆ ติสสะ, ข้อน้ีเป็นอย่างน้ัน, 
เพราะนำ้าตาอันไหลออก ในเวลาที่สัตว์ผู้หน่ึงๆ ถึงซ่ึงทุกข์ พึงเป็นของมากกวา่นำ้าในมหาสมุทรทั้ง ๔ โดยแท้.”

ก็แล ครั้นตรัสคำาน้ีแล้ว จึงตรัสพระคาถาน้ี วา่

“นำ้าในมหาสมุทรทั้ง ๔ นิดหน่อย, 
นำ้าคือนำ้าตาของนระผู้อันทุกข์ถูกต้องแล้ว เศรา้โศกอยู่ มีประมาณไม่น้อย 
มากกว่านำ้าในมหาสมทุรทั้ง ๔ น้ัน, 
สหาย เพราะเหตุไร ทา่นจึงยังประมาทอยู่?”

[สถานท่ีสัตว์เคยตายและไม่เคยตาย]

ลำาดับน้ัน พระศาสดา ตรัสถามสามเณรน้ันอีกว่า “ติสสะ เธออยู่ที่ไหน?

สามเณร. อยู่ที่เงื้อมน้ี พระเจา้ข้า.

๑ หมายถึงสามเณร
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พระศาสดา. ก็เมื่ออยู่ในที่น้ัน คิดอย่างไร?
สามเณร. ข้าพระองค์คดิวา่ ‘การกำาหนดทีท่ิ้งสรรีะ อันเราผูต้ายอยู่ ทำาแล้วในที่น้ี ไม่มี’ พระเจ้าข้า.

พระศาสดา. ตรัสว่า “ดีละๆ ติสสะ, ข้อน้ี อย่างน้ัน, เพราะชื่อว่าสถานที่แห่งสัตว์เหล่าน้ี ผู้ที่ไม่นอนตายบนแผ่นดิน ไม่มี” 
ดังน้ีแล้ว จึงตรัสอุปสาฬหกชาดก๑ ในทกุนิบาตน้ีว่า

“พราหมณ์นามว่าอุปสาฬหกะ หมื่นสี่พัน ถูกไฟไหม้แล้วในประเทศน้ี, 
สถานที่อันสัตว์ไม่เคยตายไม่มใีนโลก.

ความสตัย์ ๑  ธรรม ๑  ความไม่เบียดเบียน ๑  ความสำารวม ๑  
ความฝึกฝน (ทรมาน) ๑  มีอยู่ทีใ่ด, 
พระอริยเจ้าทั้งหลายย่อมเสพที่เช่นน้ัน, 
สถานที่น่ัน ชื่อว่าอันสตัว์ไม่เคยตายในโลก.”

เมื่อสัตว์ทั้งหลาย ทำาการทอดทิ้งสรีระไว้เหนือแผ่นดิน ตายอยู่,  
สัตว์ทั้งหลาย ชื่อว่าตายในประเทศที่ไม่เคยตาย ย่อมไม่มี ด้วยประการฉะน้ี.

ส่วนพระเถระทั้งหลาย เช่นพระอานนทเถระ ย่อมปรินิพพานในประเทศที่สัตว์ไม่เคยตาย.

[การปรินิพพานของพระอานนท์]

ดังได้สดับมา พระอานนทเถระ พิจารณาดูอายุสังขารในกาลที่มีอายุได้ ๑๒๐ ปี ทราบความที่อายุน้ันสิ้นไปรอบ จึงบอกวา่ 
“เราจักปรินิพพานในวันที่ ๗ แตว่ันน้ี.”

บรรดามนุษย์ผู้อยู่ที่ฝั่งทั้ง ๒ แห่งแม่นำ้าโรหิณี ทราบข่าวน้ันแล้ว 
ผู้ที่อยู่ฝั่งน้ี กลา่วว่า “พวกเรา มีอุปการะมากแก่พระเถระ, พระเถระจักปรินิพพานในสำานักของพวกเรา.”
ผู้ที่อยู่ฝั่งโน้นก็กลา่ววา่ “พวกเรามีอุปการะมากแก่พระเถระ, พระเถระจกัปรินิพพานในสำานักของพวกเรา.”

พระเถระฟังคำาของชนเหล่าน้ันแล้ว คดิวา่ 
“แม้พวกชนผู้ที่อยู่ฝั่งทั้ง ๒ ก็มีอุปการะแก่เราทั้งน้ัน,  เราไม่อาจกล่าวว่า ‘ชนเหล่าน้ีไม่มีอุปการะ’ ได้,  
ถ้าเราจกัปรินิพพานที่ฝั่งน้ี, ผู้อยู่ฝั่งโน้นจากทำาการทะเลาะกับพวกฝั่งน้ี เพื่อจะถือเอา (อัฏฐิ) ธาตุ;  
ถ้าเราจกัปรินิพพานที่ฝั่งโน้น, พวกที่อยู่ฝั่งน้ีก็จักทำาเหมือนอย่างน้ัน;  
ความทะเลาะแม้เมื่อจะเกิด ก็จักเกิดข้ึนอาศัยเราแน่แท้,  แม้เมื่อจะสงบ ก็จะสงบอาศัยเราเหมือนกัน” ดังน้ีแล้ว กล่าววา่ 
“ทั้งพวกที่อยู่ฝั่งน้ีย่อมมีอุปการะแก่เรา, ทั้งพวกที่อยู่ฝั่งโน้นก็มีอุปการะแก่เรา,  ใครๆ ชื่อวา่ไม่มีอุปการะไม่มี; 
พวกที่อยู่ฝั่งน้ีจงประชุมกันที่ฝั่งน้ีแหละ,  พวกที่อยู่ฝั่งโน้นก็จะประชุมกันที่ฝั่งโน้นแหละ.” 

ในวันที่ ๗ แตว่ันน้ัน พระเถระน่ังโดยบัลลังก์ในอากาศ ประมาณ ๗ ชัว่ลำาตาล ในท่ามกลางแห่งแม่นำ้า กล่าวธรรมแก่มหาชน  
แล้วอธิษฐานว่า “ขอสรีระของเราแตกในท่ามกลาง, สว่นหน่ึงจงตกฝั่งน้ี, สว่นหน่ึงจงตกฝั่งโน้น” 
น่ังอยู่ตามปกติน่ันแหละ เข้าสมาบัติมีเตโชธาตุเป็นอารมณ์.

๑ ขุ. ชา. ๒๗/๕๗. ตทฏฺฐกถา. ๓/๗๐.
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เปลวไฟตั้งข้ึนแล้ว.

สรรีะแตกแล้วในทา่มกลาง,  สว่นหน่ึงตกฝั่งน้ี; ส่วนหน่ึงตกที่ฝั่งโน้น.

มหาชนครำ่าครวญแล้ว.

เสียงร้องไห้ ได้เป็นราวกะว่าเสียงแผ่นดินทรดุ น่าสงสาร๑ แม้กวา่เสียงร้องไห้ในวันปรินิพพานแห่งพระศาสดา. 

พวกมนุษย์ร้องไห้รำ่าไรอยูต่ลอด ๔ เดือน เที่ยวบ่นเพ้ออยูว่่า 
“เมื่อพระเถระผู้รับบาตรจีวรของพระศาสดายังดำารงอยู่, ได้ปรากฏแกพ่วกเรา เหมือนกาลทีพ่ระศาสดายังทรงพระชนม์อยู่, 
บัดน้ี พระศาสดาของพวกเราปรินิพพานแล้ว.”

[พระศาสดาสนทนากับติสสสามเณร]

พระศาสดา ตรัสถามสามเณรอีกวา่ “ติสสะ เธอไม่กลวัในเพราะเสียงแห่งสัตว์ทั้งหลายมีเสือเหลืองเป็นต้น ในชัฏป่าน้ีหรือ?”

สามเณรกราบทูลวา่ “ข้าแตพ่ระผู้มพีระภาค ข้าพระองค์ย่อมไม่กลวั,  
ก็แลอีกอย่างหน่ึง ช่ือว่าความยินดีในป่า ย่อมเกิดข้ึนแก่ข้าพระองค์ เพราะฟังเสียงแห่งสัตว์เหล่าน้ัน” 
แล้วกล่าวพรรณนาป่าด้วยคาถาประมาณ ๖๐.

ครั้งน้ัน พระศาสดาตรัสเรียกสามเณรน้ันวา่ “ติสสะ.”

สามเณร. อะไร? พระเจ้าข้า.
พระศาสดา. พวกเราจะไป, เธอจักไปหรือจักกลับ?
สามเณร. เมื่ออุปัชฌายะของข้าพระองค์ พาข้าพระองค์ไป, ข้าพระองค์จักไป, 

เมื่อให้ข้าพระองค์กลับ, ข้าพระองค์ก็จักกลับพระเจา้ข้า.

พระศาสดา เสดจ็หลีกไปกับภิกษุสงฆ์.

แต่อัธยาศัยของสามเณรใคร่จะกลับอย่างเดียว.

พระเถระทราบอัธยาศัยน้ัน จึงกลา่ววา่ “ติสสะ ถ้าเธอใคร่จะกลับ, กจ็งกลับเถิด.” 

สามเณรถวายบังคมพระศาสดาและไหว้ภิกษุสงฆ์แล้วกลับ.

พระศาสดา ได้เสด็จไปยังเชตวันแล้วเทียว.

[พวกภกิษุสรรเสริญสามเณร]

การสนทนาของภิกษุทั้งหลาย เกิดข้ึนในโรงธรรมว่า 
“น่าอัศจรรย์หนอ ติสสสามเณร ทำากรรมที่บุคคลทำาได้ยาก; 
จำาเดิมแต่ถือปฏิสนธิ พวกญาติของเธอ ได้ถวายข้าวปายาสมีนำ้าน้อยแก่ภิกษุประมาณ ๕๐๐ ในมงคล ๗ ครั้ง, 
ในเวลาบวชแลว้ ก็ได้ถวายข้าวมธุปายาสมีนำ้าน้อยเหมือนกัน แก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน ภายในวิหารสิ้น ๗ วัน, 

๑ การุญฺญตโร
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ครั้นบวชแล้ว ในวันที่ ๘ เข้าไปสู่บ้าน ได้บิณฑบาตพันหน่ึงกับผ้าสาฎกพันหน่ึง โดย ๒ วันเท่าน้ัน,  
วันรุ่งข้ึน ได้ผ้ากัมพลพันหน่ึง, 
ในเวลาเธออยูใ่นที่น้ี ลาภและสักการะมากก็เกิดข้ึนแล้ว ด้วยประการฉะน้ี, 
บัดน้ี เธอทิ้งลาภและสักการะเห็นปานน้ีเสีย แล้วเข้าไปสู่ป่า ยังอตัตภาพให้เป็นไปด้วยอาหารที่เจือกัน; 
สามเณรทำากรรมที่ทำาได้โดยยากหนอ.”

[ข้อปฏิบัติ ๒ อย่าง]

พระศาสดา เสดจ็มาแล้ว ตรัสถามว่า “ภิกษุทั้งหลาย บัดน้ี พวกเธอน่ังสนทนากันดว้ยเรื่องอันใดหนอ?” 
เมื่อภิกษุเหล่าน้ัน กราบทูลวา่ “ดว้ยเรื่องชื่อน้ี” จึงตรัสว่า 
“อย่างน้ัน ภกิษุทั้งหลาย ชื่อว่าข้อปฏิบัติอันเข้าไปอาศัยลาภน้ันเป็นอย่างอื่น, 
ข้อปฏิบัติอันยังสัตวใ์ห้ถึงพระนิพพาน เป็นอย่างอื่น;  
ก็อบาย ๔๑ มีประตูอันเปิดแล้วน้ันแล ต้ังอยู่ เพื่อภิกษุผูร้ักษาข้อปฏิบัติอันเข้าไปอาศัยลาภ 
ดว้ยสามารถแห่งการสมาทานธดุงค์ มีการอยู่ป่าเป็นต้น ดว้ยหวังว่า ‘เราจักได้ลาภด้วยการปฏิบัติอย่างน้ี’ 
ส่วนภิกษุผู้ละลาภและสักการะอันเกิดข้ึน ด้วยข้อปฏิบัติอันยังสัตว์ให้ถึงพระนิพพานแล้วเข้าไปสู่ป่า 
เพียรพยายามอยู่ ย่อมยดึเอาพระอรหัตไว้ได้” ดังน้ีแล้ว เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถาน้ีว่า

“ก็ข้อปฏิบัติอันเข้าไปอาศัยลาภเป็นอย่างอื่น, 
ข้อปฏิบัติอันยังสตัว์ให้ถึงพระนิพพาน เป็นอย่างอื่น (คนละอย่าง),  
ภิกษุผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้า ทราบเน้ือความน้ันอย่างน้ีแล้ว 
ไมพ่ึงเพลิดเพลินสักการะ พึงตามเจริญวิเวก.”

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บาทพระคาถาวา่ อญฺญา หิ ลาภูปนิสา  ความว่า 
ชื่อวา่ข้อปฏิบัติอันเข้าไปอาศัยลาภน้ีเป็นอย่างอื่นแล; ข้อปฏิบัติอันยังสัตวใ์ห้ถึงพระนิพพาน เป็นอย่างอื่น (เป็นคนละอย่าง).

จริงอยู่ อันภิกษุผู้จะให้ลาภเกิดข้ึน ควรทำาอกุศลกรรมหน่อยหน่ึง.

การคดกายเป็นต้น น่าที่เธอจะพึงทำา.

ดว้ยว่า ในกาลใดภิกษุทำาการคดบางอย่างบรรดาคดกายเป็นต้น, ในกาลน้ันลาภย่อมเกิดข้ึน.

ก็เมื่อภิกษุ หย่อนมือลงตรงๆ ในถาดเข้าปายาสไม่ทำาให้งอแล้วยกข้ึน, มือเป็นแต่เพียงเป้ือนเท่าน้ัน, 
แต่เมื่อหย่อนลง ทำาให้งอแล้วยกข้ึน, มือย่อมช้อนก้อนข้าวปายาสออกมาได้แท้;  
ลาภและสักการะย่อมเกิดข้ึนในคราวทำาการคดกายเป็นต้นอยา่งน้ี.

น้ีจัดเป็นข้อปฏิบัติอันเข้าไปอาศัยลาภที่ไม่ชอบธรรม.

๑ นรก ติรัจฉาน เปรต อสุรกาย.
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แต่ลาภที่เกดิข้ึนดว้ยเหตุเห็นปานน้ี คือ “การถึงพร้อมด้วยอุปธิ๑ การทรงไว้ซ่ึงจีวร (การครองจวีร) 
ความเป็นพหุสูต ความมีบรวิาร การอยู่ป่า” ชื่อวา่ประกอบด้วยธรรม.

ก็ภิกษุผู้บำาเพ็ญข้อปฏิบัติอันยังสัตว์ให้ถึงพระนิพพาน พึงละการคดกายเป็นต้นเสีย, 
อันภิกษุผู้บำาเพ็ญข้อปฏิบัติอันยังสัตวใ์ห้ถึงพระนิพพาน ไม่ใช่คนบอดเป็นเหมือนคนบอด ไม่ใช่คนใบ้เป็นเหมือนคนใบ้ 
ไม่ใช่คนหนวกเป็นเหมือนคนหนวก จึงควร, การเป็นคนไม่โอ้อวด ไม่มีมายา จึงควร.

บทว่า เอวเมตำ เป็นต้น  ความว่า 
ภิกษุชื่อว่าเป็นสาวก เพราะอรรถวา่เกิดในที่สุดแห่งการฟัง หรือเพราะอรรถว่าฟังโอวาทและอนุสาสนี ของท่านผู้ชื่อว่า พุทธะ
เพราะอรรถว่าตรัสรู้สังขตธรรมแลอสังขตธรรมทั้งหมด ทราบข้อปฏิบัติเป็นเครื่องยังลาภให้เกดิข้ึน 
และข้อปฏิบัติยังสตัว์ให้ถึงพระนิพพานน้ัน อย่างน้ีแล้ว 
ไม่พึงเพลดิเพลินสักการะคือปัจจัย๒ ๔ อันไม่ชอบธรรม คือไม่พึงห้ามสกัการะอันชอบธรรมน้ันน่ันแล 
พึงเจริญวิเวก มีกายวิเวกเป็นต้น.

บรรดาวิเวกเหล่าน้ัน ความเป็นผู้มีกายโดดเดี่ยว ชื่อวา่ กายวิเวก, 
สมาบัติ๓ ๘ ชื่อวา่จิตตวิเวก. พระนิพพาน ชื่อวา่อุปธิวิเวก๔.

บรรดาวิเวกเหล่าน้ัน กายวิเวก ยอ่มบรรเทาความคลุกคลดี้วยหมู่,  
จิตตวิเวก ย่อมบรรเทาความหมักหมมด้วยกิเลส, 
อุปธิวิเวกย่อมบรรเทาซ่ึงความเกี่ยวข้องด้วยสังขาร;  
กายวิเวก ย่อมเป็นปัจจัยแห่งจติตวิเวก, จติตวิเวก ย่อมเป็นปัจจัยแห่งอุปธิวิเวก,  
สมจริงดังคำาที่พระสารีบุตรเถระแม้กลา่วไว้ว่า 
“กายวิเวกของผู้มีกายสงบแล้ว ยินดียิ่งแล้วในการออกบวช, จติตวิเวกของผู้มีจิตบริสทุธิ์แล้ว ถึงความผ่องแผ้วอยา่งยิ่ง, 
และอุปธวิิเวกของบุคคลผู้ไม่มีอุปธิ ถึงพระนิพพาน๕” 
พึงเจริญ คือ พึงพอกพูน อธิบายว่า พึงเข้าไปสำาเร็จวิเวก ๓ น้ีอยู่.

ในเวลาจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.

เรื่องพระวนวาสีติสสเถระ จบ.

พาลวรรค วรรณนา จบ.

วรรคที่ ๕ จบ.

๑ อุปธิสมฺปทา ฉบับยุโรปเป็น อุปสมฺปทา.  คำาว่าอุปธิ เป็นช่ือของกิเลสก็มี ของร่างกายก็มี   
ในท่ีนี้เป็นช่ือของร่างกาย อุปธิสมฺปทา จึงหมายถึง รูปสมบัติ

๒ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานเภสัช.
๓ รูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔    ความพิสดาร ดใูนธรรมวิภาคปริเฉทท่ี ๒.
๔ อุปธิมี ๔ คือ ขันธูปธิ, กิเลสูปธิ, อภิสังขารูปธิ, กามคุณูปธิ.
๕ ขุ. มหา. ๒๙/๑๗๒.
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