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๖. เร่ืองพระเถระแก.่........................................................๑๑๖
[พวกกฏุุมพีละฆราวาสออกบวช]..............................................๑๑๖
[พวกภิกษุแก่ร้องไห้ร้าพนัถึงอุบาสิกา].......................................๑๑๖
[พระศาสดาตรัสกากชาดกแกภ่ิกษุท้ังหลาย]..............................๑๑๗
[แก้อรรถ]................................................................................๑๑๘
๗. เร่ืองสทัธิวหิาริกของพระสารีบุตรเถระ........................๑๒๐
[บุตรช่างทองบวชแล้วได้กัมมัฏฐานไม่ถูกจริต]...........................๑๒๐
[พระศาสดาประทานกัมมัฏฐานท่ีเหมาะแก่ภิกษุนั้น]..................๑๒๑
[ภิกษุนั้นสำาเร็จคุณวิเศษ]..........................................................๑๒๒
[จงตัดความเยื่อใย เจริญทางสงบ].............................................๑๒๓
[แก้อรรถ]................................................................................๑๒๔
๘. เร่ืองพ่อค้ามทีรัพย์มาก...............................................๑๒๕
[พ่อค้าไม่ทราบความตายท่ีจะมาถึงตน].....................................๑๒๕
[คนเขลาย่อมไม่รู้อันตรายแห่งชีวิต]..........................................๑๒๗
[แก้อรรถ]................................................................................๑๒๗
๙. เร่ืองนางกิสาโคตมี......................................................๑๒๙
[ความตายเป็นของเท่ียง]..........................................................๑๒๙
[มัจจุย่อมพานระไป เหมือนห้วงนำ้าใหญ่]...................................๑๒๙
[แก้อรรถ]................................................................................๑๓๐
๑๐. เร่ืองนางปฏาจารา...................................................๑๓๑
[ไม่มีใครต้านทานมัจจุได้].........................................................๑๓๑
[แก้อรรถ]................................................................................๑๓๒

๒๑. ปกิณณกวรรค วรรณนา
๑. เร่ืองบุรพกรรมของพระองค์........................................๑๓๕
[เกิดภยั ๓ อย่างในเมืองไพศาลี]...............................................๑๓๕
[ชาวเมืองไพศาลีให้ไปทูลเชิญพระศาสดา].................................๑๓๖
[พระศาสดาเสด็จเมืองไพศาลี]..................................................๑๓๗
[ชาวเมืองไพศาลีจัดการต้อนรับพระศาสดา]..............................๑๓๘
[นำ้ามนต์แห่งพระปริตรมีอำานาจมาก]........................................๑๓๙
[พวกพญานาคทำาการบูชาพระศาสดา]......................................๑๔๑
[พระเจ้าพิมพิสารให้เตรียมรับเสด็จพระพุทธเจ้าอีก]..................๑๔๒
[พวกภิกษุชมพุทธานุภาพ]........................................................๑๔๔
[เร่ืองสุสิมมาณพ].....................................................................๑๔๔
[อานิสงส์แห่งการบริจาคสุขพอประมาณ]..................................๑๔๖
[แก้อรรถ]................................................................................๑๔๘
๒. เร่ืองกุมาริกากินไข่ไก.่.................................................๑๔๙
[แม่ไก่ผูกอาฆาตในนางกุมาริกา]...............................................๑๔๙

[การจองเวรกันให้เกิดทุกข์]......................................................๑๕๐
[แก้อรรถ]................................................................................๑๕๑
๓. เร่ืองภิกษุชาวนครภทัทิยะ...........................................๑๕๒
[ภิกษุละเลยสมณกิจ]...............................................................๑๕๒
[พระศาสดาทรงตำาหนิโทษแล้วเทศนา].....................................๑๕๒
[แก้อรรถ]................................................................................๑๕๓
๔. เร่ืองพระลกุณฏกภัททิยเถระ.......................................๑๕๕
[อาคันตุกภิกษุเข้าเฝ้าพระศาสดา].............................................๑๕๕
[แก้อรรถ]................................................................................๑๕๕
[แก้อรรถ]................................................................................๑๕๗
๕. เร่ืองนายทารุสากฏกิะ.................................................๑๕๘
[เด็ก ๒ คนเล่นขลุบ]................................................................๑๕๘
[เด็กผู้เป็นสัมมาทิฏฐิไปป่ากับบิดา]...........................................๑๕๘
[เจริญพุทธานุสสติป้องกันอมนุษย์ได้]........................................๑๕๙
[อมนุษย์รักษาและบำารุงเด็กผู้นอนให้ป่าคนเดยีว]......................๑๕๙
[เด็กถูกไต่สวน]........................................................................๑๖๐
[พระศาสดาทรงแสดงฐานะ ๖].................................................๑๖๑
[แก้อรรถ]................................................................................๑๖๒
๖. เร่ืองภิกษุวัชชีบุตร......................................................๑๖๔
[เสียงกึกก้องเป็นปรปักษ์ต่อสมณเพศ]......................................๑๖๔
[เทวดากล่าวคาถาให้เกิดความสังเวช].......................................๑๖๕
[พระศาสดาทรงแสดงทุกข์ ๕ อย่าง].........................................๑๖๖
[แก้อรรถ]................................................................................๑๖๖
๗. เร่ืองจิตตคฤหบด.ี.......................................................๑๖๘
[ลาภสักการะเกิดขึ้นแก่จิตตคฤหบดี]........................................๑๖๘
[แก้อรรถ]................................................................................๑๖๘
๘. เร่ืองนางจูฬสุภทัทา....................................................๑๗๐
[สองเศรษฐีทำากติกาต่อกัน]......................................................๑๗๐
[อุคคเศรษฐีขอนางจูฬาสุภัททาเพื่อบุตร]..................................๑๗๐
[พ่อผัวให้นางจูฬสุภัททาไหว้ชีเปลือย].......................................๑๗๒
[ลูกสะใภ้บอกสมณภาพแก่แม่ผัว].............................................๑๗๓
[นางจูฬสุภัททานิมนตภ์ิกษุสงฆ์ฉันอาหาร]................................๑๗๔
[สัตบุรุษย่อมปรากฏในท่ีไกล]...................................................๑๗๔
[แก้อรรถ]................................................................................๑๗๕
[วิสสกรรมนิรมิตเรือนยอด ๕๐๐ หลัง]......................................๑๗๖
[อุคคเศรษฐีกลับเล่ือมใสในพระพุทธศาสนา].............................๑๗๖
๙. เร่ืองพระเถระช่ือเอกวิหารี..........................................๑๗๗
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[พวกภิกษุทูลเร่ืองพระเถระแด่พระศาสดา]...............................๑๗๗
[ภิกษุพึงเป็นผู้สงัด]..................................................................๑๗๗
[แก้อรรถ]................................................................................๑๗๗

๒๒. นิรยวรรค วรรณนา
๑. เร่ืองนางปริพาชิกาช่ือสุนทรี.......................................๑๘๐
[พวกเดยีรถีย์คิดตัดลาภสักการะพระศาสดา].............................๑๘๐
[พวกเดยีรถีย์ใหน้างสุนทรีทำาลายพระเกียรติพระศาสดา]...........๑๘๐
[พวกภิกษุถูกพวกเดียรถยี์หาว่าฆ่านางสุนทรี]............................๑๘๑
[แก้อรรถ]................................................................................๑๘๓
[พวกฆ่านางสุนทรีถูกประหารชีวิต]...........................................๑๘๓
๒. เร่ืองสตัว์ผู้ถูกทุกข์เบียดเบียน.....................................๑๘๖
[พระมหาโมคคัลลานะเห็นเปรตมีแต่ร่างกระดูก].......................๑๘๖
[ผู้มีกรรมลามกย่อมเข้าถึงนรก].................................................๑๘๖
[แก้อรรถ]................................................................................๑๘๗
๓. เร่ืองภกิษุผู้อยู่ที่ฝังแม่น้ำHาช่ือวัคคุมทุา...........................๑๘๘
[พระศาสดาทรงติเตยีนภิกษุเห็นแก่ท้อง]...................................๑๘๘
[แก้อรรถ]................................................................................๑๘๘
๔. เร่ืองบตุรเศรษฐีช่ือเขมกะ...........................................๑๙๐
[เขมกะเป็นนักเลงเจ้าชู้ ถูกจับถึง ๓ คร้ัง]..................................๑๙๐
[พระศาสดาทรงแสดงโทษแห่งปรทารกรรม].............................๑๙๑
[แก้อรรถ]................................................................................๑๙๑
[บุรพกรรมของนายเขมกะ].......................................................๑๙๒
๕. เร่ืองภกิษุว่ายาก.........................................................๑๙๔
[ภิกษุเด็ดหญ้าแล้วสงสัย].........................................................๑๙๔
[กรรมท่ีบุคคลทำาย่อหย่อนไม่มีผลมาก].....................................๑๙๔
[แก้อรรถ]................................................................................๑๙๕
๖. เร่ืองหญิงขีHหงึ.............................................................๑๙๗
[หญิงขี้หึงทำากรรมช่ัวแล้วคิดปกปิด]..........................................๑๙๗
[กรรมช่ัวย่อมเผาผลาญในภายหลัง]..........................................๑๙๗
[แก้อรรถ]................................................................................๑๙๘
๗. เร่ืองอาคันตุกภกิษุ......................................................๑๙๙
[พวกภิกษุไปกรุงสาวัตถีเพื่อเฝ้าพระศาสดา]..............................๑๙๙
[พระศาสดาตรัสถามสุขทุกข์กะภิกษุเหล่านั้น]...........................๑๙๙
[แก้อรรถ]................................................................................๒๐๐
๘. เร่ืองนิครนถ.์...............................................................๒๐๒
[พวกนิครนถ์โต้วาทะกับพวกภิกษุ]............................................๒๐๒
[ผู้สมาทานผิดย่อมถึงทุคติ].......................................................๒๐๒

[แก้อรรถ]................................................................................๒๐๓
๙. เร่ืองสาวกเดียรถีย์......................................................๒๐๕
[บตุรพวกเดียรถยี์สอนบุตรไม่ให้ไหว้สมณะ]..............................๒๐๕
[บตุรพวกเดียรถยี์นับถือพระพุทธศาสนา]..................................๒๐๕
[ความเห็นเป็นเหตุให้สัตว์ไปทุคตแิละสุคติ]...............................๒๐๖
[แก้อรรถ]................................................................................๒๐๖

๒๓. นาควรรค วรรณนา
๑. เร่ืองของพระองค์.......................................................๒๐๙
[พระศาสดาถูกพวกมิจฉาทิฏฐดิ่า].............................................๒๐๙
[พระอานนท์ทูลให้เสด็จไปนครอ่ืน ก็ไม่เสด็จไป]........................๒๐๙
[พระศาสดาทรงอดกล้ันค้าล่วงเกินได้]......................................๒๑๐
[แก้อรรถ]................................................................................๒๑๑
๒. เร่ืองภิกษุผู้เคยเป็นควาญช้าง.....................................๒๑๔
[ควาญช้างฝึกช้างให้ดีได้ เพราะได้นยัจากภิกษุ].........................๒๑๔
[ฝึกตนดีแล้ว ย่อมไปสู่ท่ีไม่เคยไปได้].........................................๒๑๔
[แก้อรรถ]................................................................................๒๑๕
๓. เร่ืองบุตรของพราหมณ์เฒ่า.........................................๒๑๖
[บตุรบำารุงบิดาเพราะอยากได้สมบัติ]........................................๒๑๖
[พราหมณ์เท่ียวขอทานเขากิน].................................................๒๑๗
[พระศาสดาใหพ้ราหมณ์เรียนคาถา]..........................................๒๑๘
[พราหมณ์ได้อุบายดี]................................................................๒๑๙
[พราหมณ์คิดถึงอุปการคุณของพระศาสดา]..............................๒๒๐
[พระศาสดาโปรดบุตรพราหมณ์]...............................................๒๒๑
[การบำารุงมารดาบิดาเป็นมงคล]...............................................๒๒๒
[แก้อรรถ]................................................................................๒๒๒
๔. เร่ืองพระเจ้าปเสนทิโกศล............................................๒๒๕
[พระเจ้าปเสนทิโกศลง่วง เพราะเสวยจุเกินไป]..........................๒๒๕
[พระศาสดาทรงติการบริโภคจุ].................................................๒๒๕
[แก้อรรถ]................................................................................๒๒๕
[พระศาสดาทรงบอกอุบายบรรเทาการกินจุ].............................๒๒๖
๕. เร่ืองสานุสามเณร.......................................................๒๒๘
[สานุสามเณรประกาศธรรม].....................................................๒๒๘
[ยักษิณีเคยเป็นมารดาของสานุสามเณร]...................................๒๒๙
[ยักษิณีเข้าสิงกายสามเณร].......................................................๒๒๙
[อุบาสิกาครำ่าครวญ].................................................................๒๓๑
[แก้อรรถ]................................................................................๒๓๕
๖. เร่ืองช้างช่ือปาเวรกะ..................................................๒๓๖
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[ช้างของพระเจ้าโกศลติดหล่ม].................................................๒๓๖
[แก้อรรถ]................................................................................๒๓๗
๗. เร่ืองสมัพหุลภกิษุ.......................................................๒๓๘
[ภิกษุ ๕๐๐ รูปอยากเข้าเฝ้าพระศาสดา]...................................๒๓๘
[ช้างปาลิไลยกะจับไม้จะตีพระอานนท์].....................................๒๓๘
[เท่ียวไปคนเดียว ดีกว่าไปกับเพื่อนช่ัว]......................................๒๔๐

[แก้อรรถ]................................................................................๒๔๑
๘. เร่ืองมาร..................................................................... ๒๔๔
[มารทูลให้พระศาสดาทรงครองราชสมบัติ]...............................๒๔๔
[พระศาสดาตรัสถามเหตุผลท่ีมารทูล].......................................๒๔๕
[แก้อรรถ]................................................................................๒๔๖
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๑๘. มลวรรควรรณนา
๑๘. มลวคฺควณฺณนา
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๑. เรื่องบุตรของนายโคฆาตก์
๑. โคฆาตกปุตฺตวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภบุตรของนายโคฆาตก์คนหน่ึง ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า 
“ปณฺฑุปลาโสวทานิสิ เป็นต้น.
“ปณฺฑุปลาโสว ทานิสิ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต เอกำ โคฆาตกปุตฺตำ อารพฺภ กเถสิ.

[นายโคฆาตกส์ั่งให้ภรรยาป้ิงเนืHอ]

ดังได้สดับมา นายโคฆาตก์คนหน่ึงในพระนครสาวัตถี ฆ่าโคแล้วถือเอาเน้ือลำ่าลำ่า ให้ป้ิงแล้ว 
น่ังพร้อมด้วยบุตรและภริยา เคี้ยวกินเน้ือ และขายดว้ยราคา.
สาวตฺถิยำ กิเรโก โคฆาตโก คาโว วธิตฺวา วรมำสานิ คเหตฺวา ปจาเปตฺวา ปุตฺตทาเรน สทฺธึ นิสีทิตฺวา มำสญฺจ๑ ขาทติ มูเลน จ วิกฺกีณาติ.

เขาทำาโคฆาตกกรรม๒ อยู่อยา่งน้ีตลอด ๕๕ ปี มิได้ถวายยาคูหรือภัตรแม้มาตรวา่ทัพพีหน่ึงในวันหน่ึง 
แดพ่ระศาสดา ซ่ึงประทับอยู่ในวิหารใกล้.
โส เอวำ ปญฺจปณฺณาสวสฺสานิ โคฆาตกกมฺมำ กโรนฺโต ธูรวิหาเร วิหรนฺตสฺส สตฺถุโน เอกทิวสำ กฏจฺฉุมตฺตมฺปิ ยาคุำ วา ภตฺตำ วา น อทาสิ.

เขา เว้นจากเน้ือเสีย ย่อมไม่บริโภคภตัร.
โส วินา มำเสน ภตฺตำ น ภุญฺชติ.

วันหน่ึง เขาขายเน้ือในตอนกลางวันแล้ว ให้ก้อนเน้ือก้อนหน่ึงแก่ภริยา เพื่อป้ิง เพื่อประโยชน์แกต่น แล้วได้ไปอาบนำ้า.
โส เอกทิวสำ ทิวสภาเค มำสำ วิกฺกีณิตฺวา อตฺตโน อตฺถาย ปจิตุำ เอกำ มำสขณฺฑำ ภริยาย๓ ทตฺวา นหายิตุำ อคมาสิ.

ลำาดับน้ัน สหายของเขามาสู่เรือนแล้ว พูดกะภริยาว่า “หล่อนจงให้เน้ือท่ีจะพึงขายแก่ฉันหน่อยหน่ึง. (เพราะ) แขกมาท่ีเรือนฉัน.”
อถสฺส สหายโก เคหำ อาคนฺตฺวา ภริยำ อาห “โถกำ เม วิกฺกีณิยมำสำ เทหิ.  เคเห เม ปาหุนโก อาคโต -อิติ.

ภริยานายโคฆาตก์. เน้ือที่จะพึงขายไม่มี. สหายของท่านขายเน้ือแล้ว บัดน้ีไปอาบนำ้า.
“นตฺถิ วิกฺกีณิยมำสำ.  สหายโก เต มำสำ วิกฺกีณิตฺวา อิทานิ นหายิตุำ คโต -อิติ.

สหาย. อย่าทำาอย่างน้ีเลย. ถ้าก้อนเน้ือมี, ขอจงให้เถิด.
“มา เอวำ กริ.  สเจ มำสขณฺฑำ อตฺถิ, เทหิ -อิติ.

ภริยา. เว้นก้อนเน้ือที่ฉันเก็บไว้เพื่อสหายของท่านแล้ว เน้ืออื่นไม่มี.
“สหายกสฺส เต นิกฺขิตฺตำ มำสขณฺฑำ ฐเปตฺวา อญฺญำ มำสำ นตฺถิ -อิติ.

๑ ยุ. สามำ จ.
๒ การงานของคนฆ่าโค
๓ สี. ย.ุ “ภริยาย -อิติ นตฺถ.ิ
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เขาคิดวา่ “เน้ืออื่นจากเน้ือที่หญิงเก็บเพื่อประโยชน์แก่สหายของเรา ไม่มี, 
อน่ึง สหายของเราน้ัน เว้นจากเน้ือ ยอ่มไม่บริโภค, หญิงน้ีจักไม่ให้” จึงถือเอาเน้ือน้ันเองหลีกไป.
โส “สหายกสฺส เม อตฺถาย ฐปิตมำสโต อญฺญำ นตฺถิ; โส จ วินา มำเสน น ภุญฺชติ, นายำ ทสฺสติ -อิติ สามำ ตำ มำสำ คเหตฺวา ปกฺกามิ.

ฝา่ยนายโคฆาตก์อาบนำ้าแล้วกลับมา, เมื่อภริยาน้ันคดภตัรนำาเข้าไป พร้อมกับผักต้ม เพื่อตน, จึงพูดว่า “เน้ืออยู่ที่ไหน?”
โคฆาตโกปิ นหาตฺวา อาคโต, ตาย อตฺตโน ปกฺกปณฺเณน สทฺธึ วฑฺเฒตฺวา ภตฺเต อุปนีเต, อาห “กหำ มำสำ -อิติ.

ภริยา. นาย เน้ือไม่มี.
“นตฺถิ สามิ -อิติ.

นายโคฆาตก์. เราให้เน้ือไว้ เพือ่ต้องการป้ิง แล้วจึงไป มิใช่หรือ?
“นนุ อหำ ปจนตฺถาย มำสำ ทตฺวา คโต -อิติ.

ภริยา. สหายของท่านมา บอกว่า “แขกของฉันมา, หล่อนจงให้เน้ือที่จะพึงขายแก่ฉัน,’ เมื่อฉันแม้ตอบวา่ 
‘เน้ืออื่นจากเน้ือที่ฉันเก็บไว้เพื่อสหายของท่าน ไม่มี, อน่ึง สหายของท่านน้ัน เว้นจากเน้ือย่อมไม่บริโภค,’ 
ก็ถือเอาเน้ือน้ันโดยพลการเองทีเดียวไปแล้ว.

“ตว สหายโก อาคนฺตฺวา ‘ปาหุนโก เม อาคโต, วิกฺกีณิยมำสำ เม เทหิ -อิติ วตฺวา, 
มยา ‘สหายกสฺส เต ฐปิตมำสโต อญฺญำ นตฺถิ, โส จ วินา มำเสน น ภุญฺชติ -อิติ วุตฺเตปิ๑, พลกาเรน ตำ มำสำ สามำเยว คเหตฺวา คโต -อิติ.

นายโคฆาตก์. เราเว้นจากเน้ือ ไม่บริโภคภัตร, หล่อนจงนำาภตัรน้ันไป.
โส “อหำ วินา มำเสน ภตฺตำ น ภุญฺชามิ, หราหิ นำ -อิติ.

ภริยา. ฉันอาจทำาอย่างไรได้, ขอจงบริโภคเถิด นาย.
“กึ สกฺกา กาตุำ, ภุญฺช สามิ -อิติ.

[นายโคฆาตกต์ัดลิHนโคมาป้ิงบริโภค]

นายโคฆาตก์น้ันตอบว่า “เราไม่บริโภคภัตร” ให้ภริยานำาภัตรน้ันไปแล้ว ถือมีด ไปสู่สำานักโคตัวยืนที่หลังเรือน 
แล้วสอดมือเข้าไปในปาก ดึงลิ้นออกมา เอามีดตัดที่โคน (ลิ้น) แล้วถือไป ให้ป้ิงบนถ่านเพลิงแล้ว วางไว้บนภัตร 
น่ังบริโภคกอ้นภัตรก้อนหน่ึง วางกอ้นเน้ือก้อนหน่ึงไว้ในปาก.
โส “นาหำ ภตฺตำ ภุญฺชามิ -อิติ ตำ ภตฺตำ หราเปตฺวา สตฺถำ อาทาย, ปจฺฉาเคเห ฐิโต โคโณ อตฺถิ, ตสฺส สนฺติกำ คนฺตฺวา 
มุเข หตฺถำ ปกฺขิปิตฺวา ชิวฺหำ นีหริตฺวา สตฺเถน มูเล ฉินฺทิตฺวา อาทาย คนฺตฺวา องฺคาเรสุ ปจาเปตฺวา ภตฺตมตฺถเก ฐเปตฺวา นิสินฺโน 
เอกำ ภตฺตปิณฺฑำ ภุญฺชิตฺวา เอกำ มำสขณฺฑำ มุเข ฐเปสิ.

ในขณะน้ันเอง ลิ้นของเขาขาดตกลงในถาดสำาหรับใส่ภัตร.
ตำขณญฺเญวสฺส ชิวฺหา ฉินฺทิตฺวา๒ ภตฺตปาติยำ ปติ.

ในขณะน้ันแล เขาไดว้ิบากที่เห็นสมดว้ยกรรม.
ตำขณำเยว กมฺมสริกฺขกำ วิปากำ ลภิ.

๑ สี. ย.ุ วตฺุโตปิ.
๒ ม. ฉิชฺชิตฺวา.
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แม้เขาแล เป็นเหมือนโค มีสายเลือดไหลออกจากปาก เข้าไปภายในเรือน เที่ยวคลาน๑ ร้องไป.
โสปิ โข โคโณ วิย โลหิตธาราย มุขโต ปคฺฆรนฺติยา อนฺโตเคหำ ปวิสิตฺวา ชนฺนุเกหิ วิจรนฺโต วิรวิ.

[บุตรนายโคฆาตก์หนี]

สมัยน้ัน บุตรของนายโคฆาตก์ยืนแลดูบิดาอยู่ในที่ใกล้.
ตสฺมึ สมเย โคฆาตกสฺส ปุตฺโต ปิตรำ โอโลเกตฺวา สมีเป ฐิโต โหติ.

ลำาดับน้ัน มารดาพูดกะเขาวา่ “ลูก เจา้จงดูบิดาน่ี เที่ยวคลานร้องไปในท่ามกลางเรือนเหมือนโค. 
ความทกุข์น้ีจักตกบนกระหม่อมของเจ้า.  เจ้าไมต่้องห่วงแม้ซ่ึงแม่๒ จงทำาความสวัสดีแกต่นหนีไปเถิด.”
อถ นำ มาตา อาห “ปสฺส ปุตฺต อิมำ โคณำ วิย เคหมชฺเฌ ชนฺนุเกหิ วิจริตฺวา วิรวนฺตำ.  อิทำ ทุกฺขำ ตว มตฺถเก ปติสฺสติ. 
มมำปิ อโนโลเกตฺวา อตฺตโน โสตฺถึ กโรนฺโต ปลายสฺสุ -อิติ.

บุตรนายโคฆาตก์น้ัน ถูกมรณภัยคกุคาม ไหว้มารดาแล้ว หนีไป, ก็แล ครั้นหนีไปแล้ว ได้ไปยังนครตักกสิลา.
โส มรณภยตชฺชิโต มาตรำ วนฺทิตฺวา ปลายิ, ปลายิตฺวา จ ปน ตกฺกสิลำ อคมาสิ.

แม้นายโคฆาตก์เป็นเหมือนโค เที่ยวร้องไปในท่ามกลางเรือน ทำากาละแล้วเกิดในอเวจี.
โคฆาตโกปิ โคโณ วิย เคหมชฺเฌ วิรวนฺโต วิจริตฺวา กาลำ กตฺวา อวีจิมฺหิ นิพฺพตฺติ.

แม้โคก็ได้ทำากาละแล้ว.
โคโณปิ กาลมกาสิ.

ฝา่ยบุตรของนายโคฆาตก์ไปนครตักกสิลา เรียนการงานของนายช่างทอง.
โคฆาตกปุตฺโตปิ ตกฺกสิลำ คนฺตฺวา สุวณฺณการกมฺมำ อุคฺคณฺหิ.

ลำาดับน้ัน อาจารย์ของเขา เมื่อจะไปบ้าน สั่งไว้ว่า “เธอพึงทำาเครื่องประดับชื่อเห็นปานน้ี” แล้วหลีกไป.
อถสฺสาจริโย คามำ คจฺฉนฺโต “เอวรูปํ นาม อลงฺการำ กเรยฺยาสิ -อิติ วตฺวา ปกฺกามิ.

แม้เขาก็ได้ทำาเครือ่งประดับเห็นปานน้ันแล.
โสปิ ตถารูปํ อลงฺการำ อกาสิ.

ลำาดับน้ัน อาจารย์ของเขามาเห็นเครื่องประดับแล้ว ดำารวิ่า “ชายผู้น้ีไปในที่ใดที่หน่ึง เป็นผู้สามารถจะเลี้ยงชีพได้” 
จึงได้ให้ธดิาผู้เจริญวัยของตน (แก่เขา).
อถสฺสาจริโย อาคนฺตฺวา อลงฺการำ ทิสฺวา “อยำ ยตฺถ กตฺถจิ คนฺตฺวา ชีวิตุำ สมตฺโถ -อิติ วยปฺปตฺตำ อตฺตโน ธีตรำ อทาสิ.

เขาเจริญดว้ยบุตรธิดาแลว้.
โส ปุตฺตธีตาหิ วฑฺฒิ.

๑ ชนฺนุเกหิ วิจรนฺโต เท่ียวไปอยู่ด้วยเข่า.
๒ อโนโลเกตฺวา ไม่แลดูแล้ว.
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[ลกูท้ำาบุญให้พ่อ]

ลำาดับน้ัน บุตรทั้งหลายของเขาเจริญวัยแล้ว เรียนศิลปะ ในกาลตอ่มา ไปพระนครสาวัตถี ดำารงฆราวาสอยูใ่นพระนครน้ัน 
ได้เป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใส.
อถสฺส ปุตฺตา วยปฺปตฺตา สิปฺปํ อุคฺคณฺหิตฺวา อปรภาเค สาวตฺถึ คนฺตฺวา ตตฺถ ฆราวาสำ สณฺฐเปตฺวา วสนฺตา สทฺธา ปสนฺนา อเหสุำ.

ฝา่ยบิดาของพวกเขาไม่ทำากุศลอะไรๆ เลย ถึงความชราในนครตกักสิลาแล้ว.
ปิตาปิ เนสำ ตกฺกสิลายำ กิญฺจิ กุสลำ อกตฺวาว ชรำ ปาปุณิ.

ลำาดับน้ัน พวกบุตรของเขาปรึกษากันวา่ “บิดาของพวกเราแก่” แลว้ให้เรียก [บิดา] มายังสำานักของตน พูดว่า 
“พวกฉันจะถวายทานเพื่อประโยชน์แก่บิดา” แล้วนิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจา้ประธาน.
อถสฺส ปุตฺตา “ปิตา โน มหลฺลโก -อิติ อตฺตโน สนฺติกำ ปกฺโกสาเปตฺวา “ปิตุ อตฺถาย ทานำ ทสฺสาม -อิติ พุทฺธปฺปมุขำ ภิกฺขุสงฺฆำ นิมนฺตยึสุ.

วันรุ่งข้ึน พวกเขานิมนต์ภิกษุสงฆ์มพีระพุทธเจา้เป็นประธาน ให้น่ังภายในเรือนแล้ว อังคาสโดยเคารพ  
ในเวลาเสร็จภตักิจ กราบทูลพระศาสดาว่า “พระเจ้าข้า พวกข้าพระองค์ ถวายภตัรน้ีให้เป็นชีวภตัร๑เพื่อบิดา, 
ขอพระองค์จงทรงทำาอนุโมทนา แก่บิดาของพวกข้าพระองค์เถิด.”
เต ปุนทิวเส อนฺโตเคเห พุทฺธปฺปมุขำ ภิกฺขุสงฺฆำ นิสีทาเปตฺวา สกฺกจฺจำ ปริวิสิตฺวา ภตฺตกิจฺจาวสาเน สตฺถารำ อาหำสุ 
“ภนฺเต อมฺเหหิ อิทำ ปิตุ ชีวภตฺตำ ทินฺนำ, ปิตุ โน อนุโมทนำ กโรถ -อิติ.

[พระศาสดาทรงแสดงธรรม]

พระศาสดา ตรัสเรียกบิดาของพวกเขามาแล้ว ตรัสว่า “อุบาสก ทา่นเป็นคนแก่ มีสรีระแก่หง่อมเช่นกับใบไม้เหลือง. 
เสบียงทางคือกุศล เพื่อจะไปยังปรโลกของท่าน ยังไม่มี. ท่านจงทำาทีพ่ึ่งแก่ตน. จงเป็นบัณฑติ อย่าเป็นพาล.” ดังน้ีแล้ว 
เมื่อจะทรงนำาอนุโมทนา จึงไดต้รัสพระคาถาเหล่าน้ีวา่
สตฺถา ตำ อามนฺเตตฺวา “อุปาสก ตฺวำ มหลฺลโก ปริปกฺกสรีโร ปณฺฑุปลาสสทิโส. ตว ปรโลกคมนาย กุสลปาเถยฺยำ นตฺถิ. 
อตฺตโน ปติฏฺฐำ กโรหิ. ปณฺฑิโต ภว. มา พาโล -อิติ วตฺวา อนุโมทนำ กโรนฺโต อิมา คาถา อภาสิ

“บัดน้ี ท่านเป็นดุจใบไม้เหลือง. อน่ึง บุรุษแห่งพญายม๒ ปรากฏแก่ท่านแล้ว. 
ท่านต้ังอยู่ในใกล้ปากแห่งความเส่ือม.  อน่ึง แม้เสบียงทางของท่านก็ยังไม่มี.

ปณฺฑุปลาโสว ทานิสิ. 
ยมปุริสาปิ จ เต๓ อุปฏฺฐิตา. 
อุยฺโยคมุเข ปติฏฺฐสิ.๔ 
ปาเถยฺยำปิ จ เต น วิชฺชติ.

๑ ภัตรเพื่อบุคคลผู้เป็นอยู่ ยังมีชีวิตอยู่
๒ ยมปุริส ยมทูต หมายถึง ความตาย
๓ สี. ย.ุ ตำ.
๔ สี. ย.ุ จ ติฏฺฐสิ.
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ทา่นน้ัน จงทำาที่พึ่งแกต่น. จงรีบพยายาม. เป็นบัณฑิต.  
ทา่นกำาจัดมลทินได้แล้ว  ไม่มกีิเลสเพียงดังเนิน จกัถึงอริยภูมิอันเป็นทิพย์.”

โส กโรหิ ทีปมตฺตโน. 
ขิปฺปํ วายม. ปณฺฑิโต ภว. 
นิทฺธนฺตมโล อนงฺคโณ 
ทิพฺพำ อริยภูมิเมหิสิ -อิติ

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บาทพระคาถาว่า ปณฺฑุปลาโสว ทานิสิ ความวา่ 
อุบาสก บัดน้ี ทา่นได้เป็นเหมือนใบไม้ที่เหลือง อันขาด ตกลงบนแผ่นดิน.
ตตฺถ “ปณฺฑุปลาโสว ทานิสิ -อิติ: อุปาสก ตฺวำ อิทานิ ฉิชฺชิตฺวา ภูมิยำ ปตนปณฺฑุปลาโส วิย อโหสิ.

ทตูของพญายม พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่า ยมปุริสา. 
แต่คำาน้ี พระองคต์รัสหมายถึงความตายน่ันเอง. อธิบายว่า “ความตายปรากฏแก่ทา่นแล้ว.”
ยมปุริสา -อิติ ยมทูตา วุจฺจนฺติ.   อิทำ ปน มรณเมว สนฺธาย วุตฺตำ.  “มรณนฺเต ปจฺจุปฏฺฐิตำ -อิติ อตฺโถ.

บทวา่ อุยฺโยคมเุข ความว่า ก็ทา่นเป็นผู้ตั้งอยู่แล้วใกล้ปากแห่งความเสื่อม คือใกล้ปากแห่งความไม่เจริญ.
อุยฺโยคมุเข -อิติ: ปริหานิมุเข อวุฑฺฒิมุเข จ ฐิโตสิ -อิติ อตฺโถ.

บทวา่ ปาเถยฺยำ ความว่า แม้เสบียงทางคือกศุลของท่านผู้จะไปสู่ปรโลกก็ยังไม่มี 
เหมือนเสบียงทางมีข้าวสารเป็นต้น ของบุคคลผู้เตรียมจะไปยังไม่มี ฉะน้ัน.
ปาเถยฺยำ -อิติ: คมิกสฺส ตณฺฑุลาทิปาเถยฺยำ วิย  ปรโลกำ คจฺฉนฺตสฺส ตว กุสลปาเถยฺยมฺปิ นตฺถิ -อิติ อตฺโถ.

สองบทวา่ โส กโรหิ ความว่า 
ทา่นน้ัน จงทำาที่พึ่งคือกุศลแก่ตน  เหมือนบุคคล เมื่อเรอือัปปางในสมุทร ทำาที่พึ่งกล่าวคือเกาะ (แก่ตน) ฉะน้ัน, 
และท่านเมื่อทำา จงรีบพยายาม คือจงปรารภความเพียรเร็วๆ จงเป็นบัณฑิต ด้วยการทำาทีพ่ึ่ง กลา่วคือกศุลธรรมแก่ตน.
โส กโรหิ -อิติ: โส ตฺวำ สมุทฺเท นาวาย ภินฺนาย ทีปสงฺขาตำ ปติฏฺฐำ วิย อตฺตโน กุสลปติฏฺฐำ กโรหิ, 
กโรนฺโต จ ขิปฺปํ วายม  สีฆำ สีฆำ วิริยำ อารภ อตฺตโน กุสลกมฺมปติฏฺฐากรเณน ปณฺฑิโต ภว.

ด้วยวา่ ผูใ้ดทำากุศลในเวลาที่ตนยังไม่ถึงปากแห่งความตาย สามารถจะทำาได้น่ันแล, ผู้น้ันชื่อว่าเป็นบัณฑติ. 
อธิบายว่า “ท่านจงเป็นผู้เช่นน้ัน อย่าเป็นอันธพาล.”
โย หิ มรณมุขำ อปตฺวา กาตุำ สมตฺถกาเลเยว กุสลำ กโรติ, เอส ปณฺฑิโต นาม.  “ตาทิโส ภว  มา อนฺธพาโล -อิติ อตฺโถ.
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สองบทวา่ ทพิฺพำ อริยภูมึ ความว่า ท่านทำาความเพียรอยู่อยา่งน้ี 
ชื่อว่าผูก้ำาจดัมลทินได้แล้ว เพราะความเป็นผู้นำามลทินมีราคะเป็นต้นออกเสียได้, 
ชื่อว่าไม่มกีิเลสเพียงดังเนิน คือหมดกิเลสเพราะไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน จักถึงชั้นสุทธาวาส ๕ อย่าง๑

ทิพฺพำ อริยภูมึ -อิติ:  เอวำ วิริยำ กโรนฺโต ราคาทีนำ มลานำ นีหฏตาย นิทฺธนฺตมโล, 
องฺคณาภาเวน อนงฺคโณ นิกฺกิเลโส หุตฺวา  ปญฺจวิธำ สุทฺธาวาสภูมึ ปาปุณิสฺสสิ -อิติ อตฺโถ.

ในกาลจบเทศนา อุบาสกตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลแล้ว.
เทสนาวสาเน อุปาสโก โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหิ.

เทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่หมู่ชนผู้ประชุมกันแล้ว ดังน้ีแล.
สมฺปตฺตานมฺปิ สาตฺถิกา เทสนา อโหสิ -อิติ.

[พวกบุตรถวายทานอีก]

บุตรเหล่าน้ัน ทูลนิมนต์พระศาสดา แม้เพื่อประโยชน์ในวันรุ่งข้ึน ถวายทานแล้ว ได้กราบทูลพระศาสดาผู้ทรงทำาภัตกิจแลว้ 
ในเวลาทรงอนุโมทนาวา่ “พระเจ้าข้า แม้ภัตรน้ีพวกข้าพระองค์ถวายให้เป็นชีวภัตร เพื่อบิดาของปวงข้าพระองค์เหมือนกัน, 
ขอพระองค์จงทรงทำาอนุโมทนาแก่บิดาน้ีน้ีแล.”
เต ปุนทิวสตฺถายปิ สตฺถารำ นิมนฺเตตฺวา ทานำ ทตฺวา กตภตฺตกิจฺจำ สตฺถารำ อนุโมทนกาเล อาหำสุ 
“ภนฺเต อิทมฺปิ อมฺหากำ ปิตุ ชีวภตฺตเมว, อิมสฺเสว อนุโมทนำ กโรถ -อิติ.

พระศาสดา เมื่อจะทรงทำาอนุโมทนาแกเ่ขา ไดต้รัส ๒ พระคาถาน้ีว่า
สตฺถา ตสฺส อนุโมทนำ กโรนฺโต อิมา เทฺว คาถา อภาสิ

“บัดน้ี ทา่นเป็นผู้มีวัยอันชรานำาเข้าไปแล้ว. 
เป็นผู้เตรียมพรอ้ม (เพื่อจะไป) สำานักของพญายม. 
อน่ึง แม้ที่พักในระหว่าง (ทาง) ของท่านก็ยังไม่มี. 
อน่ึง ถึงเสบียงทางของท่านก็หามีไม่.

“อุปนีตวโยว ทานิสิ. 
สมฺปยาโตสิ ยมสฺส สนฺติกำ.๒ 
วาโสปิ จ เต นตฺถิ อนฺตรา. 
ปาเถยฺยำปิ จ เต น วิชฺชติ.

๑ ภูมิเป็นท่ีสุดแห่งพระอริยบุคคลผู้หมดจดแล้ว ได้แก่ อวิหา อตัปปา สุทัสสา สุทัสสี อกนฏิฐา. ภพท้ัง ๕ น้ีอยู่ในพรหมโลกช้ันสูง 
ท่านกล่าวว่า เป็นท่ีเกิดแห่งพระอนาคามี.   ดูความพิสดารในธรรมวิภาคปริเฉทท่ี ๒.

๒ ยุ. สนฺติเก.
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ทา่นน้ันจงทำาทีพ่ึ่งแก่ตน. จงรีบพยายาม จงเป็นบัณฑติ. 
ท่านเป็นผู้มีมลทินอันกำาจัดได้แล้ว ไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน จักไม่เข้าถึงชาติชรา
อีก.”

โส กโรหิ ทีปมตฺตโน. 
ขิปฺปํ วายม. ปณฺฑิโต ภว 
นิทฺธนฺตมโล อนงฺคโณ 
น ปุน ชาติชรำ อุเปหิสิ -อิติ.

[แก้อรรถ]

ศพัท์วา่ อุป ในบทวา่ อุปนีตวโย ในพระคาถาน้ัน เป็นเพียงนิบาต.
ตตฺถ “อุปนีตวโย -อิติ: “อุป -อิติ นิปาตมตฺตำ.

ทา่นมีวัยอันชรานำาไปแล้ว คือมวีัยผ่านไปแล้ว ได้แก่มีวัยล่วงไปแล้ว. 
อธิบายว่า “บัดน้ี ท่านลว่งวัยทั้ง ๓ แล้ว ตั้งอยูใ่กล้ปากของความตาย.
นีตวโย คตวโย อติกฺกนฺตวโย.  “ตฺวมสิ อิทานิ ตโย วเย อติกฺกมิตฺวา มรณมุเข ฐิโต -อิติ อตฺโถ.

บาทพระคาถาว่า สมฺปยาโตสิ ยมสฺส สนฺติกำ ความว่า ท่านตระเตรียมจะไปสู่ปากของความตาย ตั้งอยู่แล้ว.
สมฺปยาโตสิ ยมสฺส สนฺติกำ -อิติ: มรณมุขำ คนฺตุำ สชฺโช หุตฺวา ฐิโตสิ -อิติ อตฺโถ.

บาทพระคาถาว่า วาโสปิ จ เต นตฺถิ อนฺตรา ความวา่ 
พวกคนเดินทาง ย่อมพักทำากิจน้ันๆ ในระหว่างทางได้ ฉันใด  คนไปสู่ปรโลก ย่อมพกัอยู่ฉันน้ัน ไม่ได้.  
เพราะคนไปสู่ปรโลกไม่อาจเพื่อจะกล่าวคำาเป็นต้นว่า “ท่านจงรอสัก ๒-๓ วัน. ข้าพเจา้จะให้ทานก่อน. จะฟังธรรมก่อน.” 
ก็บุคคลเคลื่อนจากโลกน้ีแล้ว ย่อมเกิดในปรโลกทีเดียว.  คำาน่ัน พระศาสดาตรัสหมายเอาเน้ือความน้ี.
วาโสปิ จ เต นตฺถิ อนฺตรา -อิติ: ยถา มคฺคำ คจฺฉนฺตา ตานิ ตานิ กิจฺจานิ กโรนฺตา อนฺตรามคฺเค วสนฺติ; น เอวำ ปรโลกำ คจฺฉนฺตา. 
น หิ สกฺกา ปรโลกำ คจฺฉนฺเตน “อธิวาเสถ กติปาหำ. ทานำ ตาว เทมิ. ธมฺมำ ตาว สุณามีติอาทีนิ วตฺตุำ. 
อิโต ปน จวิตฺวา ปรโลเก นิพฺพตฺโตว โหติ.  อิมมตฺถำ สนฺธาเยตำ วุตฺตำ.

บทวา่ ปาเถยฺยำ น้ี พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในหนหลังแล้ว ก็จริงแล, 
ถึงอย่างน้ัน พระศาสดาทรงถือเอาในพระคาถาแม้น้ี ก็เพื่อทรงทำาให้มั่นบ่อยๆ แก่อุบาสก.
ปาเถยฺยำ -อติิ  อิทำ กิญจฺาปิ เหฏฺฐา วุตฺตเมว,  อุปาสกสฺส ปน ปุนปฺปุนำ ทฬฺหีกรณตฺถำ อิธาปิ สตฺถารา คหิตำ.

แม้พยาธิและมรณะ ก็เป็นอันทรงถือเอาในบทวา่ ชาติชรำ น้ีเหมือนกัน.
ชาติชรำ -อิติ เอตฺถ พฺยาธิมรณานิปิ คหิตาเนว โหนฺติ.

ก็ พระผู้มีพระภาคตรัสอนาคามิมรรค ด้วยพระคาถาในหนหลัง.  ตรัสอรหัตมรรคในพระคาถาน้ี.
เหฏฺฐิมคาถาหิ จ อนาคามิมคฺโค กถิโต.  อิธ อรหตฺตมคฺโค.
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แม้เมื่อเป็นเช่นน้ัน อุบาสก, เมื่อพระศาสดาแม้ทรงแสดงธรรมดว้ยสามารถแห่งมรรคชั้นสูง, ก็บรรลุโสดาปัตติผลชั้นตำ่า 
แล้วจึงบรรลุอนาคามิผลในเวลาจบอนุโมทนาน้ี ตามกำาลังอุปนิสัยของตน  
เหมือนเมื่อพระราชาทรงป้ันพระกระยาหารขนาดเท่าพระโอฐของพระองค์ แล้วทรงนำาเข้าไปแกพ่ระโอรส, 
พระกุมารทรงรับโดยประมาณพระโอฐของพระองค์เท่าน้ัน ฉะน้ัน.
เอวำ สนฺเตปิ, ยถา นาม รญฺญา อตฺตโน มุขปฺปมาณำ กพฬำ วฑฺเฒตฺวา ปุตฺตสฺส อุปนีเต๑, กุมาโร อตฺตโน มุขปฺปมาเณเนว คณฺหาติ; 
เอวเมว, สตฺถารา อุปริมคฺควเสน ธมฺเม เทสิเตปิ, อุปาสโก อตฺตโน อุปนิสฺสยพเลน เหฏฺฐา โสตาปตฺติผลำ ปตฺวา 
อิมิสฺสา อนุโมทนาย อวสาเน อนาคามิผลำ๒ ปตฺโต.

พระธรรมเทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่บริษัทที่เหลือ ดังน้ีแล.
เสสปริสายปิ สาตฺถิกา ธมฺมเทสนา อโหสิ -อิติ.

เรื่องบุตรของนายโคฆาตก์ จบ.
โคฆาตกปุตฺตวตฺถุ.

๑ สี. ย.ุ เอตฺถนฺตเร “โส -อิติ อตฺถิ.
๒ สี. ย.ุ “ปตฺวา … อนาคามิผลำ -อิติ นตฺถ.ิ
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๒. เรือ่งพราหมณ์คนใดคนหนึ่ง
๒. อญฺญตรพฺราหฺมณวตฺถุ.

พระศาสดา เม่ือประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพราหมณ์คนใดคนหน่ึง ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “อนุปุพฺเพน เมธาวี” เป็นต้น.
“อนุปุพฺเพน เมธาวี -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต อญฺญตรำ พฺราหฺมณำ อารพฺภ กเถสิ.

[พราหมณ์ท้ำาความเกืHอกูลแก่ภิกษ]ุ

ดังได้สดับมา วันหน่ึง พราหมณ์น้ัน ออกไปแตเ่ช้าตรู่, ได้ยืนแลดพูวกภิกษุห่มจวีร ในที่เป็นที่ห่มจีวรของพวกภกิษุ, 
กท็ี่น้ันมีหญ้างอกข้ึนแล้ว.
โส กิร เอกทิวสำ ปาโตว นิกฺขมิตฺวา, ภิกฺขูนำ จีวรปารุปนฏฺฐาเน ภิกฺขู จีวรำ ปารุปนฺเต โอโลเกนฺโต อฏฺฐาสิ.  ตำ ปน ฐานำ วิรุฬฺหติณำ โหติ.

ต่อมา ภิกษุรูปหน่ึงห่มจวีรอยู่, ชายจีวรเกลือกกลั้วที่หญ้า เปียกด้วยหยาดนำ้าค้างแล้ว.
อเถกสฺส ภิกฺขุโน จีวรำ ปารุปนฺตสฺส, จีวรกณฺโณ ติเณสุ ปวตฺเตนฺโต๑ อุสฺสาวพินฺทูหิ เตมิ.

พราหมณ์เห็นเหตุน้ันแล้วคิดว่า “เราควรทำาท่ีน้ีให้ปราศจากหญ้า๒” ในวันรุ่งข้ึน ถือจอบไปถากท่ีน้ัน ได้ทำาให้เป็นท่ีเช่นมณฑลลาน.
พฺราหฺมโณ ตำ ทิสฺวา “อิมำ ฐานำ อปฺปหริตำ๓ กาตุำ วฏฺฏติ -อิติ ปุนทิวเส กุทฺทาลำ อาทาย คนฺตฺวา ตำ ฐานำ ตจฺเฉตฺวา ขลมณฺฑลสทิสำ อกาสิ.

แม้ในวันรุ่งข้ึน เมื่อภิกษุมายังที่น้ัน ห่มจีวรอยู่, พราหมณ์เห็นชายจวีรของภิกษุรูปหน่ึง ตกไปบนพื้นดินเกลือกกลัว้อยู่ที่ฝุ่น 
จึงคิดวา่ “เราเกลี่ยทรายลงในที่น้ีควร” แล้วขนทรายมาเกลี่ยลง.
ปุนทิวเสปิ ตำ ฐานำ อาคนฺตฺวา ภิกฺขูสุ จีวรำ ปารุปนฺเตสุ, เอกสฺส จีวรกณฺณำ ภูมิยำ ปติตฺวา ปํสุมฺหิ ปวตฺตมานำ ทิสฺวา 
“อิธ วาลุกำ โอกิริตุำ วฏฺฏติ -อิติ จินฺเตตฺวา วาลุกำ อาหริตฺวา โอกิริ.

[พราหมณ์สร้างมณฑปและศาลา]

ภายหลังวันหน่ึง ในเวลาก่อนภตัรได้มีแดดกลา้.
อเถกทิวสำ ปุเรภตฺตำ จณฺโฑ อาตโป อโหสิ.

แม้ในกาลน้ัน พราหมณ์เห็นเหงื่อไหลออกจากกายของพวกภิกษุผู้กำาลังห่มจวีรอยู่ จึงคิดว่า “เราให้สรา้งมณฑป๔ ในที่น้ีควร” 
จึงให้สร้างมณฑปแล้ว.
ตทาปิ ภิกฺขูนำ จีวรำ ปารุปนฺตานำ คตฺตโต เสเท มุญฺจนฺเต ทิสฺวา “อิธ มยา มณฺฑปํ กาเรตุำ วฏฺฏติ -อิติ จินฺเตตฺวา มณฺฑปํ กาเรสิ.

รุ่งข้ึนอีกวันหน่ึง ได้มีฝนพรำาแตเ่ช้าตรู่.
ปุเนกทิวสำ ปาโต ว วทฺทลิกา อโหสิ.

๑ “ปวตฺตนฺโต -อิติ ยุตตฺตรำ.
๒ อปหริตำ ให้มีของเขียวไปปราศ.
๓ “อปหริตำ -อิติ ยุตตฺตรำ.
๔ ปะรำา
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แม้ในกาลน้ัน พราหมณ์แลดูพวกภิกษุอยู่, เห็นพวกภิกษุมีจวีรเปียก จึงคดิว่า “เราให้สร้างศาลาในที่น้ีควร” 
จึงให้สร้างศาลา แล้วคิดว่า “บัดน้ี เราจักทำาการฉลองศาลา” จึงนิมนต์ภกิษุสงฆ์มีพระพุทธเจา้เป็นประมุข 
ให้ภิกษุทั้งหลายน่ังทั้งภายในทั้งภายนอก ถวายทาน  ในเวลาเสรจ็ภัตกจิ รับบาตรพระศาสดา 
เพื่อประโยชน์แก่การทรงอนุโมทนา แล้วกราบทูลเรื่องน้ันทั้งหมด จำาเดิมตั้งแตต่้น วา่ 
“พระเจา้ข้า ข้าพระองค์ยืนแลดูอยู่ในที่น้ี ในเวลาทีพ่วกภกิษุห่มจีวร  เห็นเหตุการณ์อยา่งน้ีๆ จึงให้สร้างสิ่งน้ีๆ ข้ึน.”
ตทาปิ พราหฺมโณ ภิกฺขู โอโลเกนฺโต, ตินฺตจีวรเก ภิกฺขู ทิสฺวา “เอตฺถ มยา สาลำ กาเรตุำ วฏฺฏติ -อิติ สาลำ กาเรตฺวา 
“อิทานิ สาลมหำ กริสฺสามิ -อิติ จินฺเตตฺวา  พุทฺธปฺปมุขำ ภิกฺขุสงฺฆำ นิมนฺเตตฺวา อนฺโต จ พหิ จ ภิกฺขู นิสีทาเปตฺวา ทานำ ทตฺวา 
ภตฺตกิจฺจาวสาเน อนุโมทนตฺถาย สตฺถุ ปตฺตำ คเหตฺวา “ภนฺเต อหำ ภิกฺขูนำ จีวรปารุปนกาเล อิมสฺมึ ฐาเน โอโลเกนฺโต ฐิโต, 
อิทญฺจิทญฺจ ทิสฺวา อิทญฺจิทญฺจ กาเรสึ -อิติ อาทิโต ปฏฺฐาย สพฺพนฺตำ ปวตฺตึ อาโรเจสิ.

[พระศาสดาทรงแสดงธรรม]

พระศาสดาทรงสดับคำาของเขาแล้ว ตรัสวา่ “พราหมณ์ ธรรมดาบัณฑิตทั้งหลายทำากุศลอยู่คราวละน้อยๆ ทุกๆ ขณะ 
ย่อมนำามลทินคืออกุศล ของตนออกโดยลำาดับทีเดียว” ดังน้ีแล้ว จึงตรัสพระคาถาน้ีว่า
สตฺถา ตสฺส วจนำ สุตฺวา “พฺราหฺมณ ปณฺฑิตา นาม ขเณ ขเณ โถกำ โถกำ กุสลำ กโรนฺตา อนุปุพฺเพน อตฺตโน อกุสลมลำ นีหรนฺติเยว 
-อิติ วตฺวา อิมำ คาถมาห

“ผู้มีปัญญา (ทำากุศลอยู่๑) คราวละน้อยๆ ทุกๆ ขณะ โดยลำาดับ พึงกำาจัด
มลทินของตนได้ เหมือนชา่งทองปัดเป่าสนิมทองฉะน้ัน.”

“อนุปุพฺเพน เมธาวี โถกำ โถกำ ขเณ ขเณ
กมฺมาโร รชตสฺเสว นิทฺธเม มลมตฺตโน -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทว่า อนุปุพฺเพน คือ โดยลำาดับ.
ตตฺถ “อนุปุพฺเพน -อิติ: อนุปฏิปาฏิยา.

ผู้ประกอบดว้ยปัญญาอันรุ่งเรืองในธรรม ชื่อว่า เมธาว.ี
เมธาวี -อิติ: ธมฺโมชปญฺญาย สมนฺนาคโต.

สองบทวา่ ขเณ ขเณ ความวา่ ทำากุศลอยู่ทกุๆ โอกาส.
ขเณ ขเณ -อิติ: โอกาเส โอกาเส กุสลำ กโรนฺโต.

๑ จะแปลโดยไม่ต้องเติม “กุสลำ กโรนฺโต” เข้ามา แปลเท่าท่ีมีก็ได้  เช่น ผู้มีปัญญา พึงกำาจัดมลทินของตน  คราวละน้อยๆ … 
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บาทพระคาถาว่า กมฺมาโร รชตสฺสเสว ความว่า 
บัณฑิตทำากุศลอยู่บ่อยๆ ชื่อวา่ พึงกำาจัดมลทินคือกิเลสมีราคะเป็นต้นของตน, 
ด้วยวา่ เมื่อเป็นอย่างน้ัน บัณฑติย่อมเป็นผู้ชื่อวา่มีมลทินอันขจดัแล้ว คือไม่มกีิเลส 
เหมือนช่างทองหลอมแล้ว ทุบทองครั้งเดียวเท่าน้ัน ย่อมไมอ่าจไล่สนิมออกแลว้ทำาเครื่องประดับต่างๆ ได้, 
แต่เมื่อหลอมทุบบ่อยๆ ยอ่มไล่สนิมออกได้,  ภายหลัง ย่อมทำาให้เป็นเครื่องประดับต่างๆ หลายอย่างได้ฉะน้ัน.
กมฺมาโร รชตสฺเสว -อิติ: ยถา สุวณฺณกาโร เอกวารเมว สุวณฺณำ ตาเปตฺวา โกฏฺเฏตฺวา มลำ นีหริตฺวา ปิลนฺธนวิกตึ กาตุำ น สกฺโกติ, 
ปุนปฺปุนำ ตาเปนฺโต โกฏฺเฏนฺโต ปน มลำ นีหรติ, ตโต อเนกวิธำ ปิลนฺธนวิกตึ กโรติ; 
เอวเมว ปุนปฺปุนำ กุสลำ กโรนฺโต ปณฺฑิโต อตฺตโน ราคาทิมลำ นิทฺธเมยฺย, เอวำ นิทฺธนฺตมโล หิ นิกฺกิเลโส โหติ -อิติ อตฺโถ.

ในกาลจบเทศนา พราหมณด์ำารงอยู่ในโสดาปัตติผลแล้ว.
เทสนาวสาเน พฺราหฺมโณ โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหิ.

เทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่มหาชนแล้ว ดังน้ีแล.
มหาชนสฺสาปิ สาตฺถิกา เทสนา อโหสิ -อิติ.

เรื่องพราหมณ์คนใดคนหน่ึง จบ.
อญฺญตรพฺราหฺมณวตฺถุ.
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๓. เรื่องพระติสสเถระ
๓. ติสฺสตฺเถรวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภภกิษุรูปหน่ึงชื่อติสสเถระ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า 
“อยสาว มลำ สมุฏฺฐาย” เป็นต้น.
“อยสาว มลำ สมุฏฺฐาย -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต ติสฺสตฺเถรำ นาเมกำ ภิกขุำ อารพฺภ กเถสิ.

[พระติสสะมอบผ้าสาฎกเนืHอหยาบให้พ่ีสาว]

ดังได้สดับมา กุลบุตรชาวเมืองสาวัตถีคนหน่ึง ได้บรรพชาอุปสมบทแล้ว ปรากฏชื่อว่า “ติสสเถระ”
เอโก กิร สาวตฺถีวาสี กุลปุตฺโต ปพฺพชิตฺวา ลทฺธูปสมฺปโท “ติสฺสตฺเถโร -อิติ ปญฺญายิ.

ในกาลต่อมา พระติสสเถระน้ัน เข้าจำาพรรษา ณ วิหารในชนบท, ได้ผ้าสาฎกเน้ือหยาบประมาณ ๘ ศอก 
จำาพรรษาปวารณาแล้ว ถือผ้าน้ันไปวางไว้ใกล้มือพี่สาว.
โส อปรภาเค ชนปทวิหาเร วสฺสูปคโต  อฏฺฐหตฺถำ ถูลสาฏกำ ลภิตฺวา วุตฺถวสฺโส ปวาเรตฺวา  ตำ อาทาย คนฺตฺวา ภคินิยา หตฺเถ ฐเปสิ.

พ่ีสาวน้ัน ดำาริวา่ “ผ้าสาฎกผืนน้ีไม่สมควรแก่น้องชายเรา” แล้วตดัผ้าน้ันดว้ยมีดอันคม ทำาให้เป็นชิ้นน้อยชิ้นใหญ่  
โขลกในครก แล้วสาง ดีด กรอ ป่ัน ให้เป็นด้ายละเอียด ให้ทอเป็นผ้าสาฎกแล้ว.
สา “น เม เอส สาฏโก ภาตุ อนุจฺฉวิโก -อิติ  ตำ ติขิณาย วาสิยา ฉินฺทิตฺวา หิราหิรำ กตฺวา  อุทุกฺขเล โกฏฺเฏตฺวา 
วิชเฏตฺวา โปเถตฺวา วฏฺเฏตฺวา สุขุมสุตฺตำ กนฺติตฺวา สาฏกำ วายาเปสิ.

[พระเถระเตรยีมจะตัดจีวร]

ฝา่ยพระเถระ ก็จัดแจงด้ายและเข็ม, นิมนต์ภกิษุหนุ่มและสามเณรผู้ทำาจีวรให้ประชุมกันแล้ว ไปยังสำานักพี่สาว พูดวา่ 
“พ่ีจงให้ผ้าสาฎกผืนน้ันแก่ฉัน.  ฉันจักให้ทำาจวีร.”
เถโรปิ สุตฺตญฺเจว สูจิโย จ สำวิทหิตฺวา  จีวรการเก ทหรสามเณเร สนฺนิปาเตตฺวา  ภคินิยา สนฺติกำ คนฺตฺวา  
“ตำ เม สาฏกำ เทถ.  จีวรำ การาเปสฺสามิ -อิติ อาห.

พ่ีสาวน้ัน นำาผ้าสาฎกประมาณ ๙ ศอกออกมาวางไว้ใกล้มือของพระผู้น้องชาย.
สา นวหตฺถำ สาฏกำ นีหริตฺวา กนิฏฺฐภาติกสฺส หตฺเถ ฐเปสิ.

ท่านรับผ้าสาฎกน้ันมาพิจารณา แล้วพูดว่า “ผ้าสาฎกของฉันเน้ือหยาบ ประมาณ ๘ ศอก. ผืนน้ีเน้ือละเอียด ประมาณ ๙ ศอก. 
ผา้น้ีมิใช่ผ้าสาฎกของฉัน. น่ีเป็นผ้าสาฎกของพี่. ฉันไม่ต้องการผ้าผืนน้ี. พ่ีจงให้ผ้าสาฎกผืนน้ันแหละแก่ฉัน.”
โส ตำ คเหตฺวา วิจาเรตฺวา “มม สาฏโก ถูโล อฏฺฐหตฺโถ. อยำ สุขุโม นวหตฺโถ. นายำ มม สาฏโก. ตุมฺหากำ เอส. น เม อิมินา อตฺโถ. 
ตเมว เม เทถ -อิติ อาห.

พ่ีสาวตอบว่า “ท่านผู้เจริญ น่ีเป็นผ้าของท่านทีเดียว. ขอท่านจงรับผ้าน้ันเถิด.”
“ภนฺเต ตุมฺหากเมว เอโส. คณฺหถ นำ -อิติ.
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ทา่นไม่ปรารถนาเลย.
โส เนว อิจฺฉิ.

ลำาดับน้ัน พี่สาวจึงบอกกจิที่ตนทำาทุกอย่างแกพ่ระเถระน้ันแล้ว ได้ถวายว่า “ท่านผู้เจริญ น่ันเป็นผ้าของท่านทีเดียว, 
ขอท่านจงรับผ้าน้ันเถิด.” 
อถสฺส อตฺตนา กตกิจฺจำ สพฺพำ อาโรเจตฺวา “ภนฺเต ตุมฺหากเมว เอส, คณฺหถ นำ -อิติ อทาสิ.

ทา่นถือผ้าน้ันไปวิหาร เริ่มจวีรกรรม.
โส ตำ อาทาย วิหารำ คนฺตฺวา จีวรกมฺมำ ปฏฺฐเปสิ.

[พระเถระห่วงใยในจีวร ตายแลว้เกิดเป็นเล็น]

ลำาดับน้ัน พี่สาวของท่านจดัแจงวตัถุมียาคูและภัตรเป็นต้น เพื่อประโยชน์แก่ภิกษุสามเณรผู้ทำาจวีรของพระติสสะน้ัน.
อถสฺส ภคินี จีวรการกานำ อตฺถาย ยาคุภตฺตาทีนิ สมฺปาเทสิ.

กใ็นวันที่จวีรเสร็จ พี่สาวให้ทำาสักการะมากมาย.
จีวรสฺส นิฏฺฐิตทิวเส ปน อติเรกสกฺการำ กาเรสิ.

ทา่นแลดูจีวรแล้ว เกดิความเยื่อใยในจีวรน้ัน คิดว่า “ในวันพรุ่งน้ี เราจกัห่มจีวรน้ัน” แลว้พับพาดไวท้ี่สายระเดียง๑ 
ในราตรีน้ัน ไม่สามารถให้อาหารที่ฉันแล้วย่อยไปได้ มรณภาพแล้ว เกิดเป็นเล็นที่จีวรน้ันน่ันเอง.
โส จีวรำ โอโลเกตฺวา ตสฺมึ อุปฺปนฺนสิเนโห “เสฺวทานิ นำ ปารุปิสฺสามิ -อิติ สำหริตฺวา จีวรวำเส ฐเปตฺวา  
ตำ รตฺตึ ภุตฺตาหารำ ชิราเปตุำ อสกฺโกนฺโต กาลำ กตฺวา  ตสฺมึเยว จีวเร อูกา หุตฺวา นิพฺพตฺติ.

[พระศาสดารับสั่งไม่ให้แจกจีวร]

ฝา่ยพี่สาว สดับการมรณภาพของท่านแล้ว ร้องไห้กลิ้งเกลือกใกล้เท้าของพวกภกิษุ.
ภคินีปิสฺส กาลกิริยำ สุตฺวา ภิกฺขูนำ ปาเทสุ ปวตฺตมานา โรทิ.

พวกภกิษุทำาสรีรกจิ๒ ของท่านแล้ว พูดกันว่า “จวีรน้ันถึงแก่สงฆ์ทีเดียว เพราะไม่มีคิลานุปัฏฐาก, พวกเราจักแบ่งจีวรน้ัน”
แล้วให้นำาจีวรน้ันออกมา.
ภิกฺขู ตสฺส สรีรกิจฺจำ กตฺวา “คิลานุปฏฺฐากสฺส อภาเวน ตำ สงฺฆสฺเสว ปาปุณาติ, ภาเชสฺสาม นำ -อิติ ตำ จีวรำ นีหราเปสุำ.

เล็นวิ่งรอ้งไปข้างโน้นและข้างน้ีวา่ “ภิกษุพวกน้ีแย่งจวีรอันเป็นของเรา.”
อูกา “อิเม มม สนฺตกำ วิลุมฺปนฺติ -อิติ วิรวนฺตี อิโต จิโต จ สนฺธาวิ.

พระศาสดาทรงน่ังในพระคันธกุฎีเทียว ทรงสดับเสียงน้ันดว้ยโสตธาตุเพียงดังทิพย์ ตรัสวา่ 
“อานนท์ เธอจงบอกอยา่ให้พวกภิกษุแบ่งจวีรของติสสะ แลว้เก็บไว้ ๗ วัน.”
สตฺถา คนฺธกุฏิยำ นิสินฺโนว ทิพฺพาย โสตธาตุยา ตำ สทฺทำ สุตฺวา “อานนฺท ติสฺสสฺส จีวรำ อภาเชตฺวา๓ สตฺตาหำ นิกฺขิปิตุำ วเทหีติ อาห.

๑ หวายหรือสายลวดเป็นต้นท่ีขึงสำาหรับตากผ้า (ใช้แก่ภิกษุสามเณร). ราวตากผ้า
๒ เผาศพ
๓ สี. ย.ุ “อภาเชตฺวาติ นตฺถิ.
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พระเถระให้ทำาอยา่งน้ันแล้ว.
เถโร ตถา กาเรสิ.

[พระศาสดารับสั่งให้แจกจีวรของพระติสสเถระ]

แม้เล็นน้ัน ทำากาละในวันที่ ๗ เกิดในวิมานชั้นดุสติแล้ว.
สาปิ สตฺตเม ทิวเส กาลำ กตฺวา ตุสิตวิมาเน นิพฺพตฺติ.

ในวันที่ ๘ พระศาสดารับสั่งวา่ “ภิกษุทั้งหลาย จงแบ่งจีวรของติสสะ แล้วถือเอา.”
สตฺถา อฏฺฐเม ทิวเส “ติสฺสสฺส จีวรำ ภาเชตฺวา คณฺหนฺตูติ อาณาเปสิ.

พวกภกิษุทำาอยา่งน้ันแล้ว.
ภิกฺขู ตถา กรึสุ.

พวกภกิษุสนทนากันในธรรมสภาวา่
“เหตุไรหนอแล พระศาสดาจึงให้เก็บจีวรของพระติสสะไว้สิ้น ๗ วัน แล้วทรงอนุญาตเพื่อถือเอาในวันที่ ๘?”
ภิกฺขู ธมฺมสภายำ กถำ สมุฏฺฐาเปสุำ  “กสฺมา นุ โข สตฺถา ติสฺสสฺส จีวรำ สตฺต ทิวเส ฐปาเปตฺวา อฏฺฐเม ทิวเส คณฺหิตุำ อนุชานีติ.

[ตัณหาท้ำาให้สัตวถ์ึงความพินาศ]

| พระศาสดาเสดจ็มาแล้ว ตรัสถามว่า “ภิกษุทั้งหลาย บัดน้ีพวกเธอน่ังประชุมสนทนากันด้วยเรื่องอะไรหนอ?” 
เมื่อภิกษุเหล่าน้ันกราบทูลวา่ “ด้วยเรื่องชื่อน้ี,” ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย ติสสะเกิดเป็นเล็นที่จีวรของตน, 
เมื่อพวกเธอจะแบ่งจีวรน้ัน วิ่งรอ้งไปข้างโน้นและข้างน้ีวา่ ‘ภิกษุพวกน้ีแย่งจีวรอันเป็นของเรา,’ 
เมื่อพวกเธอถือเอาจีวรอยู่. เขาขัดใจในพวกเธอแล้วพึงเกิดในนรก, เพราะเหตุน้ัน เราจึงให้เก็บจีวรไว้; 
ก็บัดน้ีเขาเกดิในวิมานชั้นดุสิตแล้ว, เพราะเหตุน้ัน เราจึงอนุญาตการถือเอาจีวรแก่พวกเธอ,” 
| สตฺถา อาคนฺตฺวา “กาย นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนาติ ปุจฺฉิตฺวา, “อิมาย นามาติ วุตฺเต, 
“ภิกฺขเว ติสฺโส อตฺตโน จีวเร อูกา หุตฺวา นิพฺพตฺโต, ตุมฺเหหิ ตสฺมึ ภาชิยมาเน, `อิเม มม สนฺตกำ วิลุมฺปนฺตีติ วิรวนฺโต อิโต จิโต จ ธาวิ, 
โส, ตุมฺเหหิ จีวเร คยฺหมาเน, ตุมฺเหสุ มนำ ปทุสฺสิตฺวา นิรเย นิพฺพตฺเตยฺย.  เตนาหำ จีวรำ นิกฺขิปาเปสึ;  
อิทานิ ปน โส ตุสิตวิมาเน นิพฺพตฺโต, เตน โว มยา จีวรคฺคหณำ อนุญฺญาตำ -อิติ วตฺวา,  

เมื่อภิกษุพวกน้ันกราบทูลอีกวา่ “พระเจ้าข้า ข้ึนชื่อว่าตัณหาน้ีหยาบหนอ” จึงตรัสว่า 
“อย่างน้ัน ภิกษุท้ังหลาย ข้ึนช่ือว่าตัณหาของสัตว์เหล่าน้ีหยาบ;  สนิมต้ังข้ึนจากเหล็ก ย่อมกัดเหล็กน่ันเอง ย่อมให้เหล็กพินาศไป
ทำาให้เป็นของใช้สอยไม่ได้ ฉันใด;  ตัณหาน้ี (ก็) ฉันน้ันเหมือนกัน เกดิข้ึนภายในของสัตว์เหล่าน้ีแล้ว ย่อมให้สัตว์เหล่าน้ันเกิด
ในอบายมีนรกเป็นต้น ให้ถึงความพินาศ” ดังน้ีแล้ว จึงตรัสพระคาถาน้ีวา่
ปุน เตหิ “ภาริยา วต อยำ ภนฺเต ตณฺหา นามาติ วุตฺเต, 
“อาม ภิกฺขเว อิเมสำ สตฺตานำ ตณฺหา นาม ภาริยา; ยถา อยโต มลำ อุฏฺฐหิตฺวา อยเมว ขาทติ วินาเสติ อปริโภคำ กโรติ;  
เอวเมวายำ ตณฺหา อิเมสำ สตฺตานำ อพฺภนฺตเร อุปฺปชฺชิตฺวา เต สตฺเต นิรยาทีสุ นิพฺพตฺตาเปติ วินาสำ ปาเปตีติ วตฺวา อิมำ คาถมาห
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“สนิมต้ังข้ึนจากเหล็ก  คร้ันต้ังข้ึนจากเหล็กแล้ว ย่อมกัดเหล็กน่ันเอง ฉันใด; 
กรรมทั้งหลายของตน ย่อมนำาบุคคลผู้มักประพฤติล่วงปัญญาชื่อว่า โธนา 
ไปสู่ทุคติ ฉันน้ัน.”

“อยสา ว มลำ สมุฏฺฐาย
ตทุฏฺฐาย ตเมว ขาทติ;
เอวำ อติโธนจารินำ
สานิ กมฺมานิ นยนฺติ ทุคฺคตึ -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทว่า อยสา คือ จากเหล็ก.
ตตฺถ “อยสา -อิติ: อยโต.

บทวา่ สมุฏฺฐาย คือตั้งข้ึนแล้ว.
สมุฏฺฐาย -อิติ: สมุฏฺฐหิตฺวา.

บทวา่ ตทุฏฺฐาย คือครั้นตั้งข้ึนจากเหล็กน้ัน.
ตทุฏฺฐาย -อิติ: ตโต อุฏฺฐหิตฺวา.

ในบทวา่ อติโธนจารินำ บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัยดังน้ี
ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาปัจจัย ๔ ว่า “การบริโภคน้ี เป็นประโยชน์ดว้ยปัจจัยเหล่าน้ี” แล้วบริโภค 
พระผู้มพีระภาคตรัสว่า โธนา.  บุคคลประพฤติกา้วลว่งปัญญาชื่อวา่โธนาน้ัน ชื่อวา่ อติโธนจารี.
อติโธนจารินำ -อิติ: 
โธนา วุจฺจติ จตฺตาโร ปจฺจเย “อิทมตฺถำ เอเตหิ -อิติ๑ ปจฺจเวกฺขิตฺวา ปริภุญฺชนปญฺญา.  ตำ อติกฺกมิตฺวา จรนฺโต อติโธนจารี นาม.

พระผู้มพีระภาคตรัสเป็นคำาอธิบายไว้ดังน้ีวา่ “สนิมเกิดข้ึนจากเหล็ก ต้ังข้ึนจากเหล็ก ย่อมกัดเหล็กน่ันเอง ฉันใด; 
กรรมทั้งหลายของตน คือกรรมเหล่าน้ัน ชื่อว่าเป็นของตนน่ันแหละ เพราะตั้งข้ึนในตน 
ย่อมนำาบุคคลผู้ไม่พิจารณาปัจจัย ๔ แล้วบรโิภค ชื่อว่าผู้ประพฤติก้าวล่วงปัญญาชื่อว่าโธนา ไปสู่ทุคติ ฉันน้ันเหมือนกัน.
อิทำ วุตฺตำ โหติ “ยถา อยโต มลำ สมุฏฺฐาย  อยโต สมุฏฺฐิตำ ตเมว ขาทติ; 
เอวเมว จตุปฺปจฺจเย อปฺปจฺจเวกฺขิตฺวา ปริภุญฺชนฺตำ อติโธนจารินำ สานิ กมฺมานิ 
อตฺตนิ อุฏฺฐิตตฺตา อตฺตโน สนฺตกาเนว ตานิ กมฺมานิ ทุคฺคตึ นยนฺติ -อิติ.

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลอุริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ -อิติ.

เรื่องพระติสสเถระ จบ.
ติสฺสตฺเถรวตฺถุ.

๑ ยุ. อิทมตฺถิตาย อลเมเตน -อิติ.
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๔. เรื่องพระโลฬุทายเีถระ
๔. โลฬุทายิตฺเถรวตฺถุ.

พระศาสดา เม่ือประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพระโลฬุทายีเถระ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “อสชฺฌายมลา มนฺตา” เป็นต้น.
“อสชฺฌายมลา มนฺตา -อิติ: อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต โลฬุทายิตฺเถรำ๑ อารพฺภ กเถสิ.

[พระโลฬุทายีอวดดีอยากแสดงธรรม]

ดังได้สดับมา พวกอริยสาวกประมาณ ๕ โกฏิ ในพระนครสาวัตถี ถวายทานในเวลาก่อนภัตรแล้ว 
ในเวลาหลังภัตร จึงถือวตัถุทั้งหลายมีเนยใส นำ้ามัน นำ้าผึ้ง นำ้าอ้อยและผ้าเป็นต้น ไปวิหารแล้วฟังธรรมกถาอยู่. 
กใ็นเวลาฟังธรรมแล้วเดินไป ย่อมกลา่วคุณของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ.
สาวตฺถิยำ กิร ปญฺจโกฏิมตฺตา อริยสาวกา ปุเรภตฺตำ ทานำ ทตฺวา  ปจฺฉาภตฺตำ สปฺปิเตลมธุผาณิตวตฺถาทีนิ คเหตฺวา วิหารำ คนฺตฺวา 
ธมฺมกถำ สุณนฺติ.  ธมฺมำ สุตฺวา คมนกาเล จ สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานานำ คุเณ กเถนฺติ.

พระอุทายีเถระ สดับถ้อยคำาของอริยสาวกเหล่าน้ันแล้ว จึงพดูวา่ 
“พวกท่านฟังธรรมกถาของเถระทั้ง ๒ น้ัน ยังกลา่วถึงอย่างน้ีก่อน, ฟังธรรมกถาของฉันแล้ว จักกลา่วอย่างไรหนอแล?”
อุทายิตฺเถโร เตสำ กถำ สุตฺวา “เอเตสำ ตาว ธมฺมกถำ สุตฺวา ตุมฺเห เอวำ กเถถ, มม ธมฺมกถำ สุตฺวา กินฺนุ โข กเถสฺสถ -อิติ วทติ.

พวกมนุษย์ ฟังถ้อยคำาของท่านแล้ว คิดว่า 
“พระเถระแม้น้ีจักเป็นพระธรรมกถิกะองค์หน่ึง, พวกเราฟังธรรมกถาของพระเถระแม้น้ี กค็วร.”
มนุสฺสา ตสฺส กถำ สุตฺวา “อยมฺปิ เอโก ธมฺมกถิโก ภวิสฺสติ, อิมสฺสาปิ อมฺเหหิ ธมฺมกถำ โสตุำ วฏฺฏติ -อิติ จินฺเตสุำ.

วันหน่ึง พวกเขาอาราธนา๒พระเถระว่า “ท่านครับ วันน้ี เป็นวันฟังธรรมของพวกกระผม,” 
ถวายทานแก่พระสงฆ์แล้ว พูดวา่ “ทา่นครับ ขอท่านพึงกล่าวธรรมกถาในกลางวันเถิด.”
เต เอกทิวสำ เถรำ ยาจิตฺวา “ภนฺเต อชฺช อมฺหากำ ธมฺมสฺสวนทิวโส -อิติ  สงฺฆสฺส ทานำ ทตฺวา 
“ตุมฺเห ภนฺเต ทิวา ธมฺมกถำ กเถยฺยาถ -อิติ อาหำสุ.

ฝา่ยพระเถระน้ัน รับนิมนต์ของพวกมนุษย์น้ันแล้ว.
โสปิ เตสำ อธิวาเสสิ.

๑ “ลาฬุทายติฺเถรำ -อิติปิ ปาโฐ.
๒ ยาจิตฺวา ขอ อ้อนวอน วิงวอน.
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[พระเถระไม่สามารถแสดงธรรมได้]

เมื่อพวกมนุษย์น้ันมาในเวลาฟังธรรมแล้ว พดูวา่ “ท่านครับ ขอท่านจงกลา่วธรรมแก่พวกกระผมเถิด,” 
พระโลฬุทายีเถระน่ังบนอาสนะแล้ว จับพัดอันวจิิตรสั่นอยู่  ไม่เห็นบทธรรมแม้บทหน่ึง พดูว่า 
“ฉันจักสวดสรภัญญะ, ขอภิกษุรูปอื่นจงกล่าวธรรมกถา” ดังน้ีแล้ว ก็ลง (จากอาสนะ).
เตหิ ธมฺมสฺสวนเวลาย อาคนฺตฺวา “ภนฺเต ธมฺมำ โน กเถถ -อิติ วุตฺเต, โลฬุทายิตฺเถโร อาสเน นิสีทิตฺวา จิตฺตวีชนึ คเหตฺวา จาเลนฺโต  
เอกมฺปิ ธมฺมปทำ อทิสฺวา “อหำ ปทภาณำ๑ ภณิสฺสามิ.  อญฺโญ ธมฺมกถำ กเถตุ -อิติ วตฺวา โอตริ.

มนุษย์พวกน้ัน นิมนต์ภกิษุรูปอื่นให้กล่าวธรรมกถาแล้ว นิมนต์พระโลฬุทายีข้ึนอาสนะอีก เพื่อต้องการสวดสรภัญญะ.
เต อญฺเญน ธมฺมกถำ กถาเปตฺวา ปทภาณตฺถาย ปุน ตำ อาสนำ อาโรปยึสุ.

พระโลฬุทายีน้ัน ไม่เห็นบทธรรมอะไรๆ แม้อีก จึงพูดวา่ “ฉันจักกลา่วในกลางคืน, ขอภิกษุรูปอื่นจงสวดสรภัญญะ” แล้วก็ลง.
โส ปุนปิ กิญฺจิ อทิสฺวา “อหำ รตฺตึ กเถสฺสามิ, อญฺโญ ปทภาณำ ภณตุ -อิติ วตฺวา โอตริ.

มนุษย์พวกน้ัน นิมนต์ภกิษุรูปอื่นให้สวดสรภัญญะแล้ว นำาพระเถระมาในกลางคืนอีก.
เต อญฺเญน ปทภาณำ ภณาเปตฺวา ปุน รตฺตึ เถรำ อานยึสุ.

พระเถระน้ัน ก็ยังไม่เห็นบทธรรมอะไรๆ แม้ในกลางคืน 
พูดว่า “ฉันจักกลา่วในเวลาใกลรุ้่งเทียว, ขอภิกษุรูปอื่นจงกล่าวในกลางคืน” แล้วก็ลง.
โส รตฺติมฺปิ กิญฺจิ อทิสฺวา “อหำ ปจฺจูเสว กเถสฺสามิ, รตฺตึ อญฺโญ กเถตุ -อิติ วตฺวา โอตริ.

มนุษย์พวกน้ัน นิมนต์ภกิษุรูปอื่นให้กล่าวแล้ว ในเวลาใกลรุ้่ง ก็นำาพระเถระน้ันมาอีก.
เต อญฺเญน๒ กถาเปตฺวา ปุน ปจฺจูเส ตำ อานยึสุ.

พระเถระน้ัน แม้ในเวลาใกลรุ้่ง ก็มิได้เห็นบทธรรมอะไรๆ.
โส ปจฺจูเสปิ๓ กิญฺจิ นาทฺทส.

[พระเถระถูกมหาชนไล่ไปตกหลุมคูถ]

มหาชนถือวตัถุทั้งหลายมีก้อนดินและท่อนไม้เป็นต้น คุกคามวา่ 
“พระอันธพาล, เมื่อพวกข้าพเจ้ากล่าวสรรเสริญพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ, ทา่นพดูอย่างน้ีและอย่างน้ี. 
บัดน้ี เหตุไรจึงไม่พดู?” ดังน้ีแล้ว ก็ตดิตามพระเถระผู้หนีไป.
มหาชโน เลฑฺฑุทณฺฑาทีนิ คเหตฺวา “อนฺธพาล  ตฺวำ, สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานานำ วณฺเณ กถิยมาเน, เอวญฺเจวญฺจ วเทสิ.  
อิทานิ กสฺมา น กเถสิ -อิติ สนฺตชฺเชตฺวา ปลายนฺตำ อนุพนฺธิ.

พระเถระน้ัน หนีไปตกลงในเวจกุฎี๔แห่งหน่ึง.
โส ปลายนฺโต เอกิสฺสา วจฺจกุฏิยา ปติ.

๑ “สรภญฺญำ -อิติ ปาโฐ.
๒ สี. ย.ุ เอตฺถนฺตเร “รตตฺึ -อิติ อตฺถิ.
๓ สี. ย.ุ ปุนปิ.
๔ วจฺจกุฏิ ส้วม
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มหาชนสนทนากันว่า 
“พระโลฬุทายี เม่ือถ้อยคำาสรรเสริญคุณพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเป็นไปอยู่ อวดอ้างประกาศความท่ีตนเป็นธรรมกถิกะ, 
เม่ือพวกมนุษย์ทำาสักการะแล้ว พูดว่า ‘พวกกระผมจะฟังธรรม,’ น่ังบนอาสนะถึง ๔ คร้ัง ไม่เห็นบทธรรมอะไรๆ ท่ีสมควรจะพึงกล่าว 
ถูกพวกมนุษย์ถือวัตถุทั้งหลายมีก้อนดินและท่อนไม้เป็นต้น คุกคามว่า 
‘ท่านถือตวัเท่าเทียม๑ กับพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานเถระ ผู้เป็นเจ้าของพวกเรา’ ไลใ่ห้หนีไป ตกลงในเวจกุฎีแล้ว.
มหาชโน กถำ สมุฏฺฐาเปสิ “โลฬุทายี, สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานานำ คุณกถาย วตฺตมานาย, อุสูยนฺโต อตฺตโน ธมฺมกถิกภาวำ ปกาเสตฺวา, 
มนุสฺเสหิ สกฺการำ กตฺวา ‘ธมฺมำ สุโณมาติ วุตฺเต, จตุกฺขตฺตุำ อาสเน นิสีทิตฺวา กเถตพฺพยุตฺตกำ กิญฺจิ อปสฺสนฺโต 
‘ตฺวำ อมฺหากำ อยฺเยหิ สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานตฺเถเรหิ สทฺธึ ยุคคฺคาหำ คณฺหสีติ เลฑฺฑุทณฺฑาทีนิ คเหตฺวา สนฺตชฺเชตฺวา ปลาปิยมาโน 
วจฺจกุฏิยำ ปติโต -อิติ.

[บุรพกรรมของพระโลฬุทายี]

พระศาสดา เสด็จมาแลว้ ตรัสถามวา่ “ภิกษุทั้งหลาย บัดน้ี พวกเธอน่ังประชุมกันดว้ยเรื่องอะไร?” เมื่อพวกภิกษุกราบทูลวา่
“ด้วยเร่ืองช่ือน้ี,” จึงตรัสว่า “ภิกษุท้ังหลาย มิใช่แต่ในบัดน้ีเท่าน้ัน, แม้ในกาลก่อน โลฬุทายีน้ัน ก็จมลงในหลุมคูถเหมือนกัน” 
ดังน้ีแล้ว ทรงนำาอดตีนิทานมา ตรัสชาดก๒ น้ีให้พิสดารวา่
สตฺถา อาคนฺตฺวา “กาย นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนา -อิติ ปุจฺฉิตฺวา, “อิมาย นาม -อิติ วุตฺเต, 
“น ภิกฺขเว อิทาเนว,  ปุพฺเพเปส คูถกูเป นิมุคฺโคเยว -อิติ วตฺวา อตีตำ อาหริตฺวา

“สหาย, เรามี ๔ เท้า. สหาย, แม้ท่านก็มี ๔ เท้า.  มาเถิด สีหะ, ท่านจงกลับ. 
เพราะเหตุไรหนอ ทา่นจึงกลัวแลว้หนีไป?”

“จตุปฺปโท อหำ สมฺม, ตฺวมฺปิ สมฺม จตุปฺปโท.
เอหิ สีห นิวตฺตสฺสุ, กินฺนุ ภีโต ปลายสิ.

“สุกร ทา่นเป็นผู้ไม่สะอาด มีขนเป้ือนดว้ยของเน่า มีกลิ่นเหม็นฟุ้งไป; 
ถ้าทา่นประสงค์ต่อสู้, เราจะให้ความชนะแก่ทา่น นะสหาย”

อสุจิ ปูติโลโมสิ ทุคฺคนฺโธ วายสิ สูกร,
สเจ ยุชฺฌิตุกาโมสิ, ชยำ สมฺม ททามิ เต -อิติ

ดังน้ีแล้ว ตรัสวา่ “ราชสีห์ในกาลน้ันได้เป็นสารีบุตร, สุกรได้เป็นโลฬุทายี.”
อิมำ ชาตกำ๓ วิตฺถาเรตฺวา กเถสิ “ตทา สีโห สารีปุตฺโต อโหสิ.  สูกโร โลฬุทายิ -อิติ.

๑ ยุคคฺคาหำ คณหฺสิ=ถือความเป็นคู่.
๒ ขุ. ชา. ๒๗/๕๑ ตทฏฺฐกถา ๓/๑๑ สุกรชาตกนตฺิ ขายติ.
๓ สูกรชาตกำ ขุ. ชา. ทุก. ๒๗/๕๑. ตทฏฺฐกถา. ๓/๑๑.
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พระศาสดา ครั้นทรงนำาพระธรรมเทศนาน้ีมาแล้ว ตรัสว่า “ภกิษุทั้งหลาย โลฬุทายี เรียนธรรมมีประมาณน้อยแท้, 
อน่ึง มิได้ทำาการท่องเลย; การเรียนปริยัติอยา่งใดอยา่งหน่ึงแล้ว ไม่ทำาการท่องปริยัติน้ัน เป็นมลทินแท้” ดังน้ีแล้ว 
จึงตรัสพระคาถาน้ีว่า
สตฺถา อิมำ ธมฺมเทสนำ อาหริตฺวา “ภิกฺขเว โลฬุทายินา อปฺปมตฺตโก ธมฺโม อุคฺคหิโต, สชฺฌายำ ปน เนว อกาสิ; 
ยงฺกิญฺจิ ปริยตฺตึ คเหตฺวา ตสฺสา อสชฺฌายกรณำ มลเมว -อิติ วตฺวา อิมำ คาถมาห

“มนต์ทั้งหลาย มีอันไม่ท่องบ่นเป็นมลทิน, 
เรือน มีความไม่หมั่นเป็นมลทิน, 
ความเกียจคร้าน เป็นมลทินของผิวพรรณ, 
ความประมาทเป็นมลทินของผูร้ักษา.”

“อสชฺฌายมลา มนฺตา, อนุฏฺฐานมลา ฆรา,
มลำ วณฺณสฺส โกสชฺชำ, ปมาโท รกฺขโต มลำ -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทว่า อสชฺฌายมลา เป็นต้น ความว่า เพราะปริยัติหรือศิลปะอย่างใดอย่างหน่ึง เมื่อบุคคลไม่ท่อง 
ไม่ประกอบเนืองๆ  ย่อมเสื่อมสูญ หรือไม่ปรากฏติดต่อกัน; ฉะน้ัน พระผู้มีพระภาค จึงตรัสวา่ “อสชฺฌายมลา มนฺตา.” 
ตตฺถ “อสชฺฌายมลา -อิติ:๑ ยา กาจิ ปริยตฺติ วา สิปฺปํ วา  
ยสฺมา อสชฺฌายนฺตสฺส อนนุยุญฺชนฺตสฺส วินสฺสติ วา นิรนฺตรำ วา น อุปฏฺฐาติ;  ตสฺมา “อสชฺฌายมลา มนฺตา -อิติ วุตฺตำ.

อน่ึง เพราะช่ือว่าเรือนของบุคคลผู้อยู่ครองเรือน ลุกข้ึนเสร็จสรรพแล้ว ไม่ทำากิจมีการซ่อมแซมเรือนท่ีชำารุดเป็นต้น ย่อมพินาศ   
ฉะน้ัน พระผู้มีพระภาค จึงตรัสวา่ “อนุฏฺฐานมลา ฆรา.”
ยสฺมา ปน ฆราวาสำ วสนฺตสฺส อุฏฺฐายุฏฺฐาย ชิณฺณปฺปฏิสงฺขรณาทีนิ อกโรนฺตสฺส ฆรำ นาม วินสฺสติ; ตสฺมา “อนุฏฺฐานมลา ฆรา -อิติ วุตฺตำ.

เพราะกายของคฤหัสถ์หรือบรรพชิต ผู้ไม่ทำาการชำาระสรีระหรือการชำาระบริขาร ด้วยอำานาจความเกียจคร้าน ย่อมมีผิวมัวหมอง; 
ฉะน้ัน พระผู้มีพระภาค จึงตรัสวา่ “มล้ วณฺณสฺส โกสชฺชำ.”
ยสฺมา คิหิสฺส วา ปพฺพชิตสฺส วา โกสชฺชวเสน สรีรปฏิชคฺคนำ วา ปริกฺขารปฏิชคฺคนำ วา อกโรนฺตสฺส กาโย ทุพฺพณฺโณ -อิติ๒; 
ตสฺมา “มลำ วณฺณสฺส โกสชฺชำ -อิติ วุตฺตำ.

๑ สี. ย.ุ อสชฺฌายมลาติ -อิติ นตถฺิ.
๒ สี. ย.ุ ทุพพฺณฺโณ โหติ.
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อน่ึง เพราะเมื่อบุคคลรักษาโคอยู่ หลับหรือเล่นเพลินดว้ยอำานาจความประมาท, โคเหล่าน้ัน ย่อมถึงความพินาศ  
ด้วยเหตุมีวิ่งไปสู่ที่มิใช่ทา่เป็นต้นบ้าง ดว้ยอันตรายมพีาลมิค๑และโจรเป็นต้นบ้าง 
ด้วยอำานาจการกา้วลงสู่ทีท่ั้งหลาย มีนาข้าวสาลีเป็นต้นของชนพวกอื่นแล้วเคี้ยวกินบ้าง,  
แม้ตนเอง ย่อมถึงอาชญาบ้าง การบริภาษบ้าง.
ยสฺมา ปน คาโว รกฺขนฺตสฺส ปมาทวเสน นิทฺทายนฺตสฺส วา กีฬนฺตสฺส วา,  
ตา คาโว อติตฺถปกฺขนฺทนาทินา วา พาลมิคโจราทิอุปทฺทเวน วา  ปเรสำ สาลิกฺเขตฺตาทีนิ โอตริตฺวา ขาทนวเสน วา  วินาสำ อาปชฺชนฺติ,  
สยำปิ ทณฺฑำ วา ปริภาสำ วา ปาปุณาติ.

ก็อีกอย่างหน่ึง กิเลสท้ังหลาย ล่วงลำ้าเข้าไป๒ ด้วยอำานาจความประมาท ย่อมยังบรรพชิตผู้ไม่รักษาทวาร ๖ ให้เคล่ือนจากศาสนา; 
ฉะน้ัน พระผู้มีพระภาค จึงตรัสวา่ “ปมาโท รกฺขโต มลำ.”
ปพฺพชิตำ วา ปน๓ ฉ ทฺวารานิ อรกฺขนฺตำ ปมาทวเสน กิเลสา โอตริตฺวา สาสนา จาเวนฺติ;  ตสฺมา “ปมาโท รกฺขโต มลำ -อิติ วุตฺตำ.

อธิบายว่า ก็ความประมาทน้ัน ชื่อวา่เป็นมลทิน เพราะความประมาท เป็นที่ตั้งของมลทิน ดว้ยการนำาความพินาศมา.
โส หิสฺส วินาสาหรเณน มลฏฺฐานิยตฺตา มลำ -อิติ อตฺโถ.

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลอุริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ -อิติ.

เรื่องพระโลฬุทายีเถระ จบ.
โลฬุทายิตฺเถรวตฺถุ.

๑ พาลมิค-เนื้อร้าย.
๒ โอตริตฺวา-หยั่งลงแล้ว.
๓ สี. ย.ุ ปพฺพชิตฺวา จ ปน.
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๕. เรือ่งกุลบุตรคนใดคนหนึ่ง
๕. อญฺญตรกุลปุตฺตวตฺถุ.

พระศาสดา เม่ือประทับอยู่ในพระเวฬุวัน ทรงปรารภกุลบุตรคนใดคนหน่ึง ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “มลิตฺถิยา ทุจฺจริตำ” เป็นต้น.
“มลิตฺถิยา ทุจฺจริตำ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เวฬุวเน วิหรนฺโต อญฺญตรำ กุลปุตฺตำ อารพฺภ กเถสิ.

[สามีละอายเพราะภรยิาประพฤตินอกใจ]

ดังได้สดับมา มารดาและบิดา นำากุลสตรีผู้มีชาติเสมอกันมาเพื่อกุลบุตรน้ัน.
ตสฺส กิร สมานชาติกำ กุลกุมาริกำ อาเนสุำ.

นางได้เป็นหญิงมักประพฤตินอกใจ๑ (สามี) จำาเดิมแตว่ันที่นำามาแลว้.
สา อานีตทิวสโต ปฏฺฐาย อติจารินี อโหสิ.

กุลบุตรน้ัน ละอาย เพราะการประพฤตินอกใจของนาง ไม่อาจเข้าถึงความเป็นผู้เผชิญหน้าของใครได้ 
เลิกกุศลกรรมทั้งหลาย มีการบำารุงพระพุทธเจ้าเป็นต้น โดยกาลล่วงไป ๒-๓ วัน เข้าไปเฝ้าพระศาสดา 
ถวายบังคมแล้ว น่ัง ณ ท่ีสมควรข้างหน่ึง, เมื่อพระศาสดา ตรัสว่า “อุบาสก เพราะเหตุไร เราจึงไม่ (ใคร่) เห็นท่าน?” 
จึงกราบทูลความน้ันแล้ว.
โส กุลปุตฺโต ตสฺสา อติจาเรน ลชฺชิโต กสฺสจิ สมฺมุขีภาวำ อุปคนฺตุำ อสกฺโกนฺโต พุทฺธุปฏฺฐานาทีนิ ปจฺฉินฺทิตฺวา 
กติปาหจฺจเยน สตฺถารำ อุปสงฺกมิตฺวา วนฺทิตฺวา เอกมนฺตำ นิสินฺโน, “กึ อุปาสก น ทิสฺสสิ -อิติ วุตฺเต, ตมตฺถำ อาโรเจสิ.

[สตรีเปรียบเหมือนของ ๕ อย่าง]

ลำาดับน้ัน พระศาสดา ตรัสกะกุลบุตรน้ันวา่ “อุบาสก แม้ในกาลก่อน เราก็ได้กล่าวแล้ววา่ 
‘ข้ึนชื่อว่า สตรทีั้งหลาย เป็นเช่นกับแม่นำ้าเป็นต้น. บัณฑิต ไม่ควรทำาความโกรธในสตรีเหล่าน้ัน,’ 
แต่ทา่นจำาไม่ได้ เพราะความเป็นผู้อันภพปกปิดไว้” อันกุลบุตรน้ันทูลอาราธนาแล้ว ตรัสชาดก๒ ให้พิสดารว่า
อถ นำ สตฺถา “อุปาสก ปุพฺเพปิ มยา ‘อิตฺถิโย นาม นทีอาทิสทิสา, ตาสุ ปณฺฑิเตน โกโธ น กาตพฺโพ -อิติ วุตฺตำ, 
ตฺวำ ปน ภวปฏิจฺฉนฺนตฺตา น สลฺลกฺเขสิ -อิติ วตฺวา เตน ยาจิโต

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

“ยถา นที จ ปนฺโถ จ ปานาคารำ สภา ปปา, 
เอวำ โลกิตฺถิโย นาม, เวลา ตาสำ น วิชฺชติ -อิติ๔

๑ อติจารินี ผู้มักประพฤติล่วง
๒ ขุ. ชา. ๒๗/๒๑ ตทฏฺฐกถา ๓/๙๘. ตตฺถ ปน อนภิรติชาตกนฺติ ขายติ.
๓ ไดแ้ก่ กำาหนด, เขตแดน, ความจำากัด.
๔ อนภิรติชาตเก “นาสำ กุชฺฌนฺติ ปณฺฑติา -อิติ ทิสฺสติ ตมฺปน อสาตมนฺตชาตเก ทิสฺสติ. ปมาทลิขิเตน ภวิตพฺพำ.
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ดังน้ีแล้ว ตรัสวา่ “ก็อุบาสก ความเป็นผู้มักประพฤตินอกใจ เป็นมลทินของสตรี, ความตระหน่ี เป็นมลของผู้ให้ทาน, 
อกุศลธรรมเป็นมลทินของสัตว์ทั้งหลายในโลกน้ีและโลกหน้า เพราะอรรถว่า เป็นเครื่องยังสัตว์ให้ฉิบหาย, 
แต่อวิชชา เป็นมลทินอย่างยอดยิ่ง กว่ามลทินทั้งปวง” ดังน้ีแล้ว ได้ทรงภาษิตพระคาถาเหล่าน้ีวา่
ชาตกำ๑ วิตฺถาเรตฺวา “อุปาสก อิตฺถิยา หิ อติจารินีภาโว, ทานำ เทนฺตสฺส มจฺเฉรำ, 
อิธโลกปรโลเกสุ สตฺตานำ อกุสลกมฺมำ วินาสนตฺเถน มลำ, อวิชฺชา ปน สพฺพมลานำ อุตฺตมำ มลำ -อิติ วตฺวา อิมา คาถา อภาสิ

“ความประพฤติชั่ว เป็นมลทินของสตรี, ความตระหน่ี เป็นมลทินของผู้ให้,
ธรรมอันลามกทั้งหลาย เป็นมลทินแล ทั้งในโลกน้ี ทั้งในโลกหน้า,
เราจะบอกมลทินอันยิ่งกว่ามลทินน้ัน, อวิชชาเป็นมลทินอย่างยิ่ง
ภิกษุทั้งหลาย ท่านทั้งหลาย ละมลทินน่ันได้แล้วย่อม เป็นผู้หมดมลทิน.”

“มลิตฺถิยา ทุจฺจริตำ มจฺเฉรำ ททโต มลำ, 
มลา เว ปาปกา ธมฺมา อสฺมึ โลเก ปรมฺหิ จ, 
ตโต มลา มลตรำ อวิชฺชา ปรมำ มลำ, 
เอตำ มลำ ปหนฺตฺวาน นิมฺมลา โหถ ภิกฺขโว -อิติ.

[แก้อรรถ]

ความประพฤตินอกใจ ชื่อวา่ ความประพฤติชั่ว ในพระคาถาน้ัน.
ตตฺถ “ทุจฺจริตำ -อิติ:๒ อติจาโร.

ก็แม้สามี ย่อมขับไล่สตรีผู้มักประพฤตินอกใจออกไปเสียจากเรือน, 
สตรีน้ัน ไปสู่สำานักของมารดาบิดา (ก็ถูก) มารดาบิดาขับไล่ดว้ยคำาว่า 
“เอ็งไม่มีความเคารพตระกูล เราไม่อยากเห็นแม้ด้วยนัยน์ตาทั้ง ๒”
อติจารินิญฺหิ อิตฺถึ สามิโกปิ เคหา นีหรติ,  มาตาปิตูนำ สนฺติกำ คจฺฉนฺตำ “ตฺวำ กุลสฺส อคารวภูตา อกฺขีหิปิ น ทฏฺฐพฺพา -อิติ ตำ นีหรนฺติ;

สตรีน้ัน หมดทีพ่ึ่ง เที่ยวไป ย่อมถึงความลำาบากมาก; 
เพราะเหตุน้ัน พระศาสดา จึงตรัสความประพฤติชั่วของสตรีน้ันว่า “เป็นมลทิน.”
สา อนาถา วิจรนฺตี มหาทุกฺขำ ปาปุณาติ; เตนสฺสา ทุจฺจริตำ “มลำ -อิติ วุตฺตำ.

บทวา่ ททโต แปลวา่ ของผู้ให้. 
ททโต -อิติ: ทายกสฺส.

๑ อนภิรติชาตกำ ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๒๑. ตทฏฺฐกถา. ๒/๙๘.
๒ สี. ย.ุ เอตฺถนฺตเร “เอตฺถ -อิติ อตฺถิ.
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ก็เมื่อบุคคลใด ในเวลาไถนา คิดอยูว่่า “เมื่อนาน้ีสมบูรณ์แล้ว, เราจกัถวายภัตรทั้งหลายมีสลากภัตรเป็นต้น,” 
เมื่อข้าวกลา้เผล็ดผลแล้ว, ความตระหน่ีเกดิข้ึน ห้ามจิตอันสัมปยุตดว้ยจาคะ, 
บุคคลน้ัน, เมื่อจิตสัมปยุตด้วยจาคะ ไม่งอกงามข้ึนได้ ด้วยอำานาจความตระหน่ี, ย่อมไม่ได้สมบัติ ๓ อยา่ง คือ 
มนุษย์สมบัติ ทพิยสมบัติ (และ) นิพพานสมบัติ;  เพราะฉะน้ัน พระศาสดา จึงตรัสว่า “ความตระหน่ีเป็นมลทินของผู้ให้.”
ยสฺส หิ เขตฺตกสนกาเล “อิมสฺมึ เขตฺเต สมฺปนฺเน, สลากภตฺตาทีนิ ทสฺสามิ -อิติ จินฺเตนฺตสฺส, นิปฺผนฺเน สสฺเส, 
มจฺเฉรำ อุปฺปชฺชิตฺวา จาคจิตฺตำ นิวาเรติ; 
โส, มจฺเฉรวเสน จาคจิตฺเต อวิรุหนฺเต, “มนุสฺสสมฺปตฺตึ ทิพฺพสมฺปตฺตึ นิพฺพานสมฺปตฺตึ -อิติ ติสฺโส สมฺปตฺติโย น ลภติ; 
เตน วุตฺตำ “มจฺเฉรำ ททโต มลำ -อิติ.

แม้ในบทอื่นๆ ซ่ึงมีรูปอย่างน้ี ก็มีนัยเช่นน้ีเหมือนกัน.
อญฺเญสุปิ เอวรูเปสุ เอเสว นโย.

สองบทวา่ ปาปกา ธมฺมา ความวา่ ก็อกุศลธรรมทั้งหลายเป็นมลทินทั้งน้ัน ทั้งในโลกน้ี ทั้งในโลกหน้า.
ปาปกา ธมฺมา -อิติ: อกุสลา ธมฺมา ปน อิธโลเก จ ปรโลเก จ มลเมว.

บทวา่ ตโต ความว่า กวา่มลทินที่ตรัสแล้ว ในหนหลัง.
ตโต -อิติ: เหฏฺฐา วุตฺตมลโต.

บทวา่ มลตรำ ความว่า เราจะบอกมลทินอันยิ่งแก่ทา่นทั้งหลาย.
มลตรำ -อิติ: อติเรกมลำ โว กเถมิ -อิติ อตฺโถ.

บทวา่ อวิชฺชา ความว่า ความไม่รู้ อันมีวัตถุ๑ ๘ น่ันแล เป็นมลทินอย่างยิ่ง.
อวิชฺชา -อิติ: อฏฺฐวตฺถุกำ อญฺญาณเมว ปรมำ มลำ.

บทวา่ ปหนฺตฺวาน ความว่า ภิกษุทั้งหลาย ท่านทั้งหลาย ละมลทินน่ันได้แล้ว ย่อมเป็นผู้หามลทินมิได้.
ปหนฺตฺวาน -อิติ: เอตำ มลำ ชหิตฺวา ภิกฺขเว ตุมฺเห นิมฺมลา โหถ -อิติ อตฺโถ.

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลอุริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ -อิติ.

เรื่องกุลบุตรคนใดคนหน่ึง จบ.
อญฺญตรกุลปุตฺตวตฺถุ.

๑ พึงดู อวิชชา ๘ ในธรรมวิภาคปริเฉทท่ี ๒ หมวด ๘.
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๖. เรือ่งภิกษุช่ือจฬูสารี
๖. จูฬสาริภิกฺขุวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภสัทธิวิหาริกของพระสารีบุตรเถระ ชื่อจฬูสารี จึงตรัสพระธรรมเทศนาน้ี
ว่า “สุชวีำ อหิริเกน” เป็นต้น.
“สุชีวำ อหิริเกน -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต จูฬสารินฺนาม สารีปุตฺตตฺเถรสฺส สทฺธิวิหาริกำ อารพฺภ กเถสิ.

[พระจูฬสารีได้โภชนะเพราะท้ำาเวชกรรม]

ดังได้สดับมา วันหน่ึง พระจูฬสารีน้ันทำาเวชกรรมแล้ว ได้โภชนะอันประณีตแลว้ ถือออกไปอยู่ พบพระเถระในระหว่างทาง 
จึงเรียนว่า “ท่านครับ โภชนะน้ี กระผมทำาเวชกรรมได้แล้ว, ทา่นจักไม่ได้โภชนะเห็นปานน้ีในที่อื่น, ขอท่านจงฉันโภชนะน้ี, 
กระผมจักทำาเวชกรรม นำาอาหารเห็นปานน้ี มาเพื่อท่านตลอดกาลเป็นนิตย์.”
โส กิร เอกทิวสำ เวชฺชกมฺมำ กตฺวา ปณีตโภชนำ ลภิตฺวา อาทาย นิกฺขมนฺโต อนฺตรามคฺเค เถรำ ทิสฺวา 
“ภนฺเต อิทำ มยา เวชฺชกมฺมำ กตฺวา ลทฺธำ, ตุมฺเห อญฺญตฺถ เอวรูปํ โภชนำ น ลภิสฺสถ, อิมำ ภุญฺชถ, 
อหำ เต เวชฺชกมฺมำ กตฺวา นิจฺจกาลำ เอวรูปํ อาหารำ อาหริสฺสามิ -อิติ อาห.

พระเถระฟังคำาของพระจฬูาสารีน้ันแล้ว ก็น่ิงเฉย หลีกไปแล้ว.
เถโร ตสฺส วจนำ สุตฺวา ตุณฺหีภูโตว ปกฺกามิ.

ภิกษุทั้งหลายมาสู่วิหารแล้ว กราบทูลความน้ันแดพ่ระศาสดา.
ภิกฺขู วิหารำ อาคนฺตฺวา สตฺถุ ตมตฺถำ อาโรเจสุำ.

[ผู้ตัHงอยู่ในอเนสนกรรม เป็นอยู่ง่าย]

พระศาสดา ตรัสวา่ “ภิกษุทั้งหลาย ธรรมดาบุคคลผู้ไม่มีความละอาย ผู้คะนอง เป็นผู้เช่นกับกา ตั้งอยู่ในอเนสนา๑ ๒๑ อยา่ง 
ย่อมเป็นอยู่ง่าย, สว่นบุคคลผู้สมบูรณด์้วยหิริและโอตตัปปะ ย่อมเป็นอยู่ยาก” ดังน้ีแล้ว ได้ทรงภาษิตพระคาถาเหล่าน้ีว่า
สตฺถา “ภิกฺขเว อหิริโก นาม ปคพฺโภ กากสทิโส หุตฺวา เอกวีสติวิธาย อเนสนาย ฐตฺวา สุขำ ชีวติ, 
หิโรตฺตปฺปสมฺปนฺโน ปน ทุกฺขำ ชีวติ -อิติ วตฺวา อิมา คาถา อภาสิ

“อันบุคคลผู้ไม่มีความละอาย กล้าเพียงดังกา มีปกติกำาจัด (คุณผู้อื่น) 
มักแล่นไป (เอาหน้า)   ผู้คะนอง ผู้เศร้าหมอง  เป็นอยู่ง่าย (ไม่ต้องทนลำาบาก).

“สุชีวำ อหิริเกน กากสูเรน ธำสินา 
ปกฺขนฺทินา ปคพฺเภน สงฺกิลิฏฺเฐน ชีวิตำ;

๑ อเนสนา แปลว่า การแสวงหาไม่สมควร. พึงดูในวินัยมุข เล่ม ๒ กัณฑ์ท่ี ๑๘.
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สว่นบุคคลผู้มีความละอาย ผู้แสวงหากรรมอันสะอาดเป็นนิตย์ ไม่หดหู่ 
ไม่คะนอง มีอาชวีะหมดจด เห็นอยู่ เป็นอยู่ยาก.”

หิริมตา จ ทุชฺชีวำ นิจฺจำ สุจิคเวสินา
อลีเนนาปคพฺเภน๑ สุทฺธาชีเวน ปสฺสตา -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทว่า อหิริเกน คือผู้ขาดหิริและโอตตัปปะ.
ตตฺถ “อหิริเกน -อิติ: ฉินฺนหิโรตฺตปฺปเกน.

อธิบายว่า อันบุคคลผู้เห็นปานน้ัน อาจเรียกหญิงผู้มิใช่มารดาน่ันแลว่า “มารดาของเรา” 
เรียกชายทั้งหลายผู้มิใช่บิดาเป็นต้นน่ันแล โดยนัยเป็นต้นว่า “บิดาของเรา” ตั้งอยูใ่นอเนสนา ๒๑ อยา่ง เป็นอยู่โดยง่าย.
เอวรูเปน หิ อมาตรเมว “มาตา เม -อิติ อปิตาทโย เอว  “ปิตา เมติอาทินา นเยน วตฺวา 
เอกวีสติวิธาย อเนสนาย ปติฏฺฐาย สุเขน ชีวิตุำ สกฺกา.

บทวา่ กากสูเรน ได้แก่ เช่นกาตวักล้า. 
กากสูเรน -อิติ: สูรกากสทิเสน.

อธิบายว่า เหมือนอย่างว่า กาตัวกลา้ ใคร่จะคาบวัตถุทั้งหลายมียาคูเป็นต้น ในเรือนแห่งตระกูลทั้งหลาย 
จับ ณ ที่ทั้งหลายมีฝาเรือนเป็นต้นแล้ว รู้วา่เขาแลดูตน จึงทำาเป็นเหมือนไม่แลดู เหมือนส่งใจไปในที่อื่น 
และทำาเป็นเหมือนหลับอยู่ กำาหนดความเผอเรอของพวกมนุษย์ได้แล้วก็โผลง,  
เมื่อพวกมนุษย์ไล่วา่ “สุ สุ” อยู่น่ันแล ก็คาบเอาอาหารเต็มปากจากภาชนะ แล้วบินหนีไป ฉันใด;
ยถา หิ สูรกาโก กุลฆเรสุ ยาคุอาทีนิ คณฺหิตุกาโม ภิตฺติอาทีสุ นิสีทิตฺวา อตฺตโน โอโลกนภาวำ ญตฺวา อโนโลเกนฺโต๒ วิย 
อญฺญาวิหิตโก วิย  นิทฺทายนฺโต วิย จ หุตฺวา มนุสฺสานำ ปมาทำ สลฺลกฺเขตฺวา อนุปติตฺวา, “สุสุ -อิติ วทนฺเตสุ เยว, 
ภาชนโต มุขปุรำ คเหตฺวา ปลายติ;  

แม้บุคคลผู้ไม่มีความละอาย ก็ฉันน้ันเหมือนกัน เข้าไปบ้านกับภิกษุทั้งหลายแล้ว 
ย่อมกำาหนดที่ทั้งหลาย มีที่ตั้งแห่งยาคูและภัตรเป็นต้น,
เอวเมว อหิริกปุคฺคโลปิ ภิกฺขูหิ สทฺธึ คามำ ปวิสิตฺวา ยาคุภตฺตฏฺฐานาทีนิ ววฏฺฐเปติ,  

ภิกษุทั้งหลายเที่ยวไปบิณฑบาตในบ้านน้ัน รับเอาอาหารสกัว่ายังอัตภาพให้เป็นไป ไปสู่โรงฉันพิจารณาอยู่ ดื่มยาคูแล้วทำา
กัมมัฏฐานไวใ้นใจ สาธยายอยู่ ปัดกวาดโรงฉันอยู่;
ตตฺถ ภิกฺขู ปิณฺฑาย จริตฺวา ยาปนมตฺตำ อาทาย อาสนสาลำ คนฺตฺวา ปจฺจเวกฺขนฺตา ยาคุำ ปิวิตฺวา กมฺมฏฺฐานำ มนสิกโรนฺตา สชฺฌายนฺติ 
อาสนสาลำ สมฺมชฺชนฺติ;    

สว่นบุคคลน้ีไม่ทำาอะไรๆ เป็นผู้บ่ายหน้าตรงไปยังบ้าน, 
อยำ ปน กิญฺจิ อกตฺวา คามาภิมุโขว โหติ,   

๑ สี. ย.ุ อลีเนนปฺปคพฺเภน.
๒ สี. โอโลเกนฺโต.
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เขาแม้ถูกภิกษุท้ังหลาย บอกว่า “จงดูบุคคลน้ี” [ท่ีไม่ยอมทำาอะไรๆ] แล้วจ้องดูอยู่  ก็ทำาเป็นเหมือนไม่แลดู เหมือนส่งใจไปในท่ีอ่ืน 
เหมือนหลับอยู่ ดจุกลัดลกุดุม ทำาทีเป็นดจุจัดจีวร พดูวา่ “การงานของเราชือ่โน้นมีอยู่” ลุกจากอาสนะเข้าไปหมู่บ้าน  
เข้าไปสู่เรือนหลังใดหลังหน่ึง บรรดาเรือนที่กำาหนดไว้แล้วแต่เช้า, 
เมื่อหมู่มนุษย์ในเรือน แม้แง้มประตู๑ แล้วน่ังกรอ (ดา้ย) อยู่ริมประตู, เอามือข้างหน่ึง ผลักประตูแล้วเข้าไปภายใน. 
โส ภิกฺขูหิ “ปสฺสถิมำ -อิติ โอโลกิยมาโนปิ  อโนโลเกนฺโต วิย  อญฺญาวิหิโต วิย  นิทฺทายนฺโต วิย  คณฺฐิกำ ปฏิมุญฺจนฺโต วิย  
จีวรำ สำวิทหนฺโต วิย หุตฺวา  “อสุกำ นาม เม กมฺมำ อตฺถิ -อิติ วทนฺโต  อุฏฺฐายาสนา คามำ ปวิสิตฺวา  
ปาโต ววฏฺฐาปิเตสุ เคเหสุ อญฺญตรำ เคหำ อุปสงฺกมิตฺวา, 
ฆรมานุสเกสุ โถกำ กวาฏำ ปิธาย ทฺวาเร นิสีทิตฺวา กนฺตนฺเตสุปิ,  เอเกน หตฺเถน กวาฏำ ปณาเมตฺวา อนฺโต ปวิสติ;  

ลำาดับน้ัน มนุษย์เหล่าน้ันเห็นบุคคลน้ันแล้ว แม้ไม่ปรารถนา ก็นิมนต์ให้น่ังบนอาสนะแล้ว ถวายของมียาคูเป็นต้นที่มีอยู่.
อถ นำ ทิสฺวา อกามกาปิ อาสเน นิสีทาเปตฺวา ยาคุอาทีสุ ยำ อตฺถิ ตำ เทนฺติ.

เขาบรโิภคตามต้องการแล้ว ถือเอาของส่วนที่เหลือด้วยบาตรหลีกไป,
โส ยาวทตฺถำ ภุญฺชิตฺวา อวเสสำ ปตฺเตน อาทาย ปกฺกมติ; 

บุคคลน้ีชื่อวา่ผู้กล้าเพียงดังกา,  อันบุคคลผู้หาหิริมิได้เห็นปานน้ี เป็นอยู่ง่าย.
อยำ กากสูโร นาม;  เอวรูเปน อหิริเกน สุชีวำ -อิติ อตฺโถ.

บทวา่ ธำสินา ความวา่ ชือ่ว่าผู้มีปกติกำาจดั เพราะเมื่อคนทั้งหลาย กล่าวคำาเป็นต้นวา่ 
“พระเถระชื่อโน้น เป็นผู้มีความปรารถนาน้อย,” กำาจัดคุณของคนเหล่าอื่นเสีย ด้วยคำาเป็นต้นว่า 
“ก็แมพ้วกเราไม่เป็นผู้มีความปรารถนาน้อยดอกหรือ?”
ธำสินา -อิติ: “อสุกตฺเถโร นาม อปฺปิจฺโฉติอาทีนิ วทนฺเตสุ, “กึ ปน มยำปิ น อปฺปิจฺฉาติอาทินา วจเนน ปเรสำ คุณธำสนตาย ธำสินา.

ก็มนุษย์ทั้งหลายฟังคำาของคนเห็นปานน้ันแล้ว เมื่อสำาคัญวา่ 
“แม้ผู้น้ีก็เป็นผู้ประกอบด้วยคณุ มีความเป็นปรารถนาน้อยเป็นต้น” ย่อมสำาคัญของที่ตนควรให้. 
แตว่่าจำาเดิมแต่น้ันไป เขาเมื่อไม่อาจเพื่อจะยังจติของบุรุษผูรู้้ทั้งหลายให้ยินดี ย่อมเสื่อมจากลาภแม้น้ัน. 
บุคคลผู้มีปกติกำาจัดอยา่งน้ี ย่อมยังลาภทั้งของตนทั้งของผู้อื่นให้ฉิบหายแท้.
ตถารูปสฺส หิ วจนำ สุตฺวา “อยำปิ อปฺปิจฺฉตาทิคุณยุตฺโต -อิติ มญฺญมานา มนุสฺสา ทาตพฺพำ มญฺญนฺติ. 
โส ปน ตโต ปฏฺฐาย วิญฺญุปุริสานำ จิตฺตำ อาราเธตุำ อสกฺโกนฺโต ตมฺหาปิ ลาภา ปริหายติ. 
เอวำ ธำสี ปุคฺคโล อตฺตโนปิ ปรสฺสาปิ ลาภำ นาเสติเยว.

บทวา่ ปกฺขนฺทิกา ความว่า ผู้มักประพฤติแล่นไป คือผู้แสดงกจิของคนเหล่าอื่น ให้เป็นดุจกิจของตน.
ปกฺขนฺทินา -อิติ: ปกฺขนฺทจารินา ปเรสำ กิจฺจานิ อตฺตโน กิจฺจานิ วิย ทสฺเสนฺเตน.

๑ โถกำ กวาฏำ ปิธาย ปิดบานประตูหน่อยหนึ่ง.
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เมื่อภิกษุทั้งหลายทำาวตัรที่ลานพระเจดีย์เป็นต้นแต่เช้าตรู่ น่ังด้วยกระทำาไว้ในใจซ่ึงกัมมัฏฐานหน่อยหน่ึงแล้ว 
ลุกข้ึนเข้าไปบ้านเพื่อบิณฑบาต, บุคคลน้ันล้างหน้าแล้วตกแต่งอัตภาพ ด้วยการห่มผ้ากาสาวะมีสีเหลือง 
หยอดนัยน์ตาและทาศรีษะเป็นต้น ให้ประหารด้วยไม้กวาด ๒-๓ ที เป็นดุจกว่ากวาดอยู่ เป็นผู้บ่ายหน้าไปสู่ซุ้มประตู,
ปาโตว ภิกฺขูสุ เจติยงฺคณาทีสุ วตฺตำ กตฺวา กมฺมฏฺฐานมนสิกาเรน โถกำ นิสีทิตฺวา อุฏฺฐาย คามำ ปิณฺฑาย ปวิสนฺเตสุ, 
มุขำ โธวิตฺวา ปณฺฑุกาสาวปารุปนอกฺขิอญฺชนสีสมกฺขนาทีหิ อตฺตภาวำ มณฺเฑตฺวา สมฺมชฺชนฺโต วิย เทฺว ตโย สมฺมชฺชนีปหาเร ทตฺวา 
ทฺวารโกฏฺฐกาภิมุโข โหติ; 

พวกมนุษย์มาแต่เชา้ตรู่ ดว้ยคิดว่า “จักไหว้พระเจดีย์ จักกระทำาบูชาด้วยระเบียบดอกไม้” 
เห็นเขาแล้วพูดกันว่า “วิหารน้ีอาศัยภิกษุหนุ่มน้ี จึงได้การประคับประคอง, ท่านทั้งหลายอยา่ละเลยภิกษุน้ี” ดังน้ีแล้ว 
ย่อมสำาคัญของที่ตนพึงให้แก่เขา. 
มนุสฺสา ปาโตว “เจติยำ วนฺทิสฺสาม  มาลาปูชำ กริสฺสาม -อิติ อาคตา  
ตำ ทิสฺวา  “อยำ วิหาโร อิมำ ทหรำ นิสฺสาย ปฏิชคฺคนำ ลภติ, อิมำ มา ปมชฺชิตฺถ -อิติ วตฺวา ตสฺส ทาตพฺพำ มญฺญนฺติ.

อันบุคคลผู้มักแล่นไปเช่นน้ี เป็นอยู่ง่าย.
เอวรูเปน ปกฺขนฺทินา สุชีวำ.

บทวา่ ปคพฺเภน ความวา่ ผู้ประกอบด้วยความคะนองกายเป็นต้น.
ปคพฺเภน -อิติ: กายปาคพฺภิยาทีหิ สมนฺนาคเตน.

สองบทวา่ สงฺกิลิฏฺเฐน ชวีิตำ ความว่า ก็อันบุคคลผู้เลี้ยงชีวิตเป็นอยู่อยา่งน้ี ชื่อวา่เป็นผู้เศร้าหมองแล้ว เป็นอยู่. 
การเป็นอยู่น้ัน ช่ือว่าเป็นอยู่ชั่ว คอืเป็นอยู่ลามกแท้.
สงฺกิลิฏฺเฐน ชีวิตำ -อิติ: เอวำ ชีวิตำ กปฺเปตฺวา ชีวนฺเตน หิ ปุคฺคเลน สงฺกิลิฏฺเฐน หุตฺวา ชีวิตำ นาม โหติ. 
ตำ ทุชฺชีวิตำ ปาปชีวิตเมว -อิติ อตฺโถ.

บทวา่ หิริมตา จ ความวา่ อันบุคคลผู้สมบูรณ์ดว้ยหิริและโอตตัปปะ เป็นอยู่ยาก.
หิริมตา จ -อิติ: หิโรตฺตปฺปสมฺปนฺเนน ปุคฺคเลน ทุชฺชีวำ.

เพราะเขาไมก่ล่าวคำาวา่ “มารดาของเรา” เป็นต้น กะหญิงผู้มิใช่มารดาเป็นต้น เกลียดปัจจัยที่เกิดข้ึนโดยไม่ชอบธรรมดุจคูถ 
แสวงหา (ปัจจัย) โดยธรรมโดยเสมอ เที่ยวบิณฑบาตตามลำาดับตรอก สำาเร็จชีวิต๑ เป็นอยู่เศรา้หมอง.
โส หิ อมาตาทโย “มาตา เมติอาทีนิ อวตฺวา อธมฺมิเก ปจฺจเย คูถำ วิย ชิคุจฺฉนฺโต ธมฺเมน สเมน ปริเยสนฺโต สปทานำ ปิณฺฑาย จริตฺวา 
ชีวิตำ กปฺเปนฺโต ลูขชีวิตำ ชีวติ -อิติ อตฺโถ.

บทวา่ สุจคิเวสินา ความวา่ แสวงหากรรมทั้งหลาย มกีายกรรมเป็นต้น อันสะอาด.
สุจิคเวสิน -อิติ: สุจีนิ กายกมฺมาทีนิ คเวสนฺเตน.

บทวา่ อลีเนน ความว่า ไม่หดหู่ด้วยความเป็นไปแห่งชวีิต.
อลีเนน -อิติ: ชีวิตวุตฺติยา อลีเนน.

๑ … เล้ียงชีวิต ใช้/มีชีวิตเศร้าหมอง คือไม่หรูหรา
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สองบทวา่ สุทธฺาชีเวน ปสฺสตา ความว่า ก็บุคคลเห็นปานน้ี ย่อมเป็นผู้ชื่อวา่ มีอาชีวะหมดจด, 
อันบุคคลผู้มีอาชวีะหมดจดแล้วอย่างน้ีน้ัน เห็นอาชีวะหมดจดน้ันแลโดยความเป็นสาระ ย่อมเป็นอยู่ได้ยาก ด้วยอำานาจแห่ง
ความเป็นอยู่เศรา้หมอง.
สุทฺธาชีเวน ปสฺสตา -อิติ: เอวรูโป หิ ปุคฺคโล สุทฺธาชีโว นาม โหติ, 
เตน เอวำ สุทฺธาชีเวน ตเมว สุทฺธาชีวำ สารโต ปสฺสตา ลูขชีวิตวเสน ทุชฺชีวำ โหติ -อิติ อตฺโถ.

ในเวลาจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ -อิติ.

เรื่องภิกษุชื่อจฬูสารี จบ.
จูฬสาริภิกฺขุวตฺถุ.
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๗. ปญฺจอุปาสกวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภอุบาสก ๕ คน ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ “โย ปาณมติมาเปติ” เป็นต้น.
“โย ปาณมติมาเปติ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต ปญฺจ อุปาสเก อารพฺภ กเถสิ.

[อุบาสกเถียงกันในเรื่องศีล]

ความพิสดารวา่ บรรดาอุบาสกเหล่าน้ัน อุบาสกคนหน่ึง ย่อมรักษาสิกขาบทคือเจตนาเครือ่งงดเว้นจากการยังชวีิตสัตว์ให้ตก
ลว่งไปอย่างเดียว.   (ส่วน) อุบาสกทั้งหลายนอกน้ี ย่อมรักษาสิกขาบททั้งหลายนอกน้ี.
เตสุ หิ เอโก ปาณาติปาตาเวรมณีสิกฺขาปทเมว รกฺขติ.   อิตเร อิตรานิ.

วันหน่ึง อุบาสกเหล่าน้ัน เกิดทุ่มเถียงกันวา่ “เราย่อมทำากรรมที่ทำาได้โดยยาก, เราย่อมรักษาสิ่งทีร่ักษาได้โดยยาก” 
(ตา่ง) ไปสู่สำานักของพระศาสดา ถวายบังคมแล้วกราบทูลความน้ัน.
เต เอกทิวสำ “อหำ ทุกฺกรำ กโรมิ, ทุรกฺขำ รกฺขามิ -อิติ วิวาทาปนฺนา สตฺถุ สนฺติกำ คนฺตฺวา วนฺทิตฺวา ตมตฺถำ อาโรเจสุำ.

[พระศาสดาทรงตดัสิน]

พระศาสดา ทรงสดับถ้อยคำาของอุบาสกเหล่าน้ันแล้ว มิได้ทรงกระทำาศีลแม้ข้อหน่ึงให้ตำ่าตอ้ย๑ ตรัสว่า 
“ศีลทั้งหมด เป็นของรักษาได้โดยยากทั้งน้ัน” ดังน้ีแล้ว ได้ทรงภาษิตพระคาถาเหล่าน้ีว่า
สตฺถา เตสำ กถำ สุตฺวา เอกสีลำปิ กนิฏฺฐกำ อกตฺวา “สพฺพาเนว ทุรกฺขานิ -อิติ วตฺวา อิมา คาถา อภาสิ

“นระใด ย่อมยังสตัว์มีชวีิต ให้ตกลว่งไป ๑, กลา่วมุสาวาท ๑, 
ถือเอาทรพัย์ที่บุคคลอื่นไม่ให้ในโลก ๑, ถึงภริยาของผู้อื่น ๑,

“โย ปาณมติมาเปติ, มุสาวาทญฺจ ภาสติ, 
โลเก อทินฺนำ อาทิยติ, ปรทารญฺจ คจฺฉติ,

อน่ึง นระใดยอ่มประกอบเนืองๆ ซ่ึงการดื่มสรุาและเมรัย 
นระน้ี (ชื่อว่า) ย่อมขุดซ่ึงรากเง่าของตนในโลกน้ีทีเดียว.

สุราเมรยปานญฺจ โย นโร อนุยุญฺชติ: 
อิเธวเมโส โลกสฺมึ มูลำ ขนติ อตฺตโน.

บุรุษผู้เจริญ ทา่นจงทราบอย่างน้ีว่า ‘บุคคลผู้มีบาปธรรมทั้งหลาย 
ย่อมเป็นผู้ไม่สำารวมแลว้’   ความโลภและสภาพมิใช่ธรรม 
จงอย่ารบกวนท่าน เพื่อความทกุข์ ตลอดกาลนานเลย.”

เอวำ โภ ปุริส ชานาหิ 'ปาปธมฺมา อสญฺญตา’ 
มา ตำ โลโภ อธมฺโม จ จิรำ ทุกฺขาย รนฺธยุำ -อิติ.

๑ กนฏิฺฐกำ.
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[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บาทพระคาถาว่า โย ปาณมติมาเปติ ความว่า บรรดาประโยคทั้ง ๖ มีสาหัตถิกประโยค๑ เป็นต้น 
นระใดย่อมเข้าไปตดัอินทรีย์คอืชีวติของผู้อื่น แมด้้วยประโยคอันหน่ึง.
ตตฺถ “โย ปาณมติมาเปติ -อิติ: สาหตฺถิกาทีสุ ฉสุ ปโยเคสุ เอกปฺปโยเคนาปิ ปรสฺส ชีวิตินฺทฺริยำ อุปจฺฉินฺทติ.

บทวา่ มุสาวาทำ ความวา่ และย่อมกลา่วมุสาวาท อันหักเสียซ่ึงประโยชน์ของชนเหล่าอื่น.ๆ
มุสาวาทำ -อิติ: ปเรสำ อตฺถภญฺชนกำ มุสาวาทญฺจ ภาสติ.

บาทพระคาถาว่า โลเก อทินฺนำ อาทิยต ิความว่า 
ย่อมถือเอาทรัพย์อันบุคคลอื่นหวงแหนแล้ว ด้วยบรรดาอวหารทั้งหลาย มีไถยาวหารเป็นต้น อวหารแม้อันหน่ึงในสัตวโลกน้ี.
โลเก อทินฺนำ อาทิยติ -อิติ: อิมสฺมึ สตฺตโลเก เถยฺยาวหาราทีสุ เอเกนาปิ อวหาเรน ปรปริคฺคหิตำ อาทิยติ.

บาทพระคาถาว่า ปรทารญฺจ คจฺฉติ ความวา่ 
นระเมื่อผิดในภัณฑะทั้งหลาย ท่ีบุคคลอื่นรักษาและคุ้มครองแล้ว ชื่อว่า ย่อมประพฤตินอกทาง.
ปรทารญฺจ คจฺฉติ -อิติ: ปรสฺส รกฺขิตโคปิเตสุ ภณฺเฑสุ อปรชฺฌนฺโต อุปฺปถจารำ จรติ.

บทวา่ สรุาเมรยปานำ ได้แก่ การดื่มซ่ึงสรุาและเมรัย อย่างใดอยา่งหน่ึงน่ันเทียว.
สุราเมรยปานำ -อิติ: ยสฺส กสฺสจิ๒ สุราย เจว เมรยสฺส จ ปานำ.

บทวา่ อนุยุญฺชติ คือ ย่อมเสพ ได้แก่ ย่อมกระทำาให้มาก.
อนุยุญฺชติ -อิติ: เสวติ พหุลีกโร -อิติ.

สองบทวา่ มูลำ ขนติ ความว่า ปรโลกจงยกไว้. 
กใ็นโลกน้ีน่ันแล นระน้ีจำานองหรือขายขาด แม้ซ่ึงทรัพยอ์ันเป็นต้นทุนมีนาและสวนเป็นต้น อันเป็นเครื่องที่จะพึงดำารงอยู่ได้ 
ด่ืมสุราอยู่ ชื่อว่าย่อมขุดซ่ึงรากเง่าของตน คือเป็นคนหาทีพ่ึ่งมิได้ เป็นคนกำาพร้าเที่ยวไป.
มูลำ ขนติ -อิติ: ติฏฺฐตุ ปรโลโก, เอโส ปน อิธ โลกสฺมึเยว, เยน เขตฺตวตฺถุอาทินา มูเลน ปติฏฺฐเหยฺย; 
ตำปิ อฏฺฐเปตฺวา วา วิสฺสชฺเชตฺวา วา สุรำ ปิวนฺโต อตฺตโน มูลำ ขนติ อนาโถ กปโณ หุตฺวา วิจรติ.

พระศาสดา ย่อมตรัสเรียกบุคคลผู้ทำากรรมคือทุศีล ๕ ดว้ยคำาว่า เอวำ โภ.
เอวำ โภ -อิติ: ปญฺจทุสฺสีลกมฺมการกำ ปุคฺคลำ อาลปติ.

บทวา่ ปาปธมฺมา ได้แก่ ผู้มธีรรมลามก.
ปาปธมฺมา -อิติ: ลามกธมฺมา.

บทวา่ อสญฺญตา ได้แก่ ผู้เว้นแล้วจากการสำารวม มกีารสำารวมทางกายเป็นต้น. 
พระบาลีวา่ อเจตสา ดังน้ีบ้าง. ความว่า ผู้ไม่มจีิต.
อสญฺญตา -อิติ: กายสญฺญมาทิวิรหิตา.   “อเจตสา -อิติปิ ปาโฐ.  “อจิตฺตกา -อิติ อตฺโถ.

๑ ประโยคแห่งการฆ่ามี ๖ คือ สาหัตถิกประโยค ๑ นิคสัคคิยประโยค ๑ อาณัตติกประโยค ๑ ถาวรประโยค ๑ วิชชามยประโยค ๑ 
อิทธิมยประโยค ๑   สาหัตถิกประโยคนัน้ ไดแ้ก่การทำาด้วยมือตนเอง. สมนฺตปาสาทิกา ๑/๕๒๖.

๒ “ยาย กายจิ -อิติ ยุตตฺตรำ. อิตฺถีลิงฺคิกสฺส ปทสฺส อนนฺตรำ ฐปิตตฺตา ยมภฺวิสฺสติ ภยำ วา ฉมฺภติตฺตำ วา โลมหำโส วา โส น ภวิสฺสติ -อิติ นิทสฺสนำ.
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สองบทวา่ โลโภ อธมฺโม จ ได้แก่ โลภะและโทสะ. แท้จริง กิเลสชาตแม้ทั้ง ๒ น้ี เป็นอกุศลโดยแท้.
โลโภ อธมฺโม จ -อิติ; โลโภ เจว โทโส จ.   อุภยำปิ เหตำ อกุสลเมว.๑ 

บาทพระคาถาว่า จิรำ ทุกฺขาย รนฺธยุำ ความว่า 
ธรรมเหล่าน้ี จงอย่าฆ่า อย่ายำ่ายี (ซ่ึงท่าน) เพื่อประโยชน์แก่ทุกข์ทั้งหลาย มีทกุข์ในนรกเป็นต้น ตลอดกาลนาน.
จิรำ ทุกฺขาย รนฺธยำ ุ-อิติ: จิรำ กาลำ นิรยทุกฺขาทีนำ อตฺถาย เอเต ธมฺมา มา ฆาเตนฺตุ มา มทฺทนฺตุ -อิติ อตฺโถ.

ในกาลจบเทศนา อุบาสก ๕ คนน้ัน ต้ังอยู่ในโสดาปัตติผลแล้ว.
เทสนาวสาเน เต ปญฺจ อุปาสกา โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหึสุ.

พระธรรมเทศนาได้มีประโยชน์ แม้แก่ชนผู้ประชุมกันแล้ว ดังน้ีแล.
สมฺปตฺตานำปิ สาตฺถิกา ธมฺมเทสนา อโหสิ -อิติ.

เรื่องอุบาสก ๕ คน จบ.
ปญฺจอุปาสกวตฺถุ.

๑ สี. ย.ุ อกุสลมูลฏฺเฐน.
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๘. เรื่องภกิษุหนุ่มช่ือติสสะ
๘. ติสฺสทหรวตฺถุ.

พระศาสดา เม่ือประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภภิกษุหนุ่มช่ือติสสะ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “ททาติ เว ยถาสทฺธำ” เป็นต้น.
“ททาติ เว ยถาสทฺธำ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต ติสฺสทหรำ นาม อารพฺภ กเถสิ.

[พระติสสะนินทาชนอื่น แต่ชมเชยญาติของตน]

ได้ยินว่า พระติสสะน้ัน เท่ียวติเตียนทานของพระอริยสาวก แม้ ๕ โกฏิ คือ อนาถบิณฑิกคฤหบดี นางวิสาขาอุบาสิกา (เป็นต้น), 
แม้ถึงอสทิสทาน๑ กต็ิเตียนเหมือนกัน,  ได้ของเย็นในโรงทานของอริยสาวกเหล่าน้ัน ย่อมติเตียนว่า “เย็น,” 
ได้ของร้อน ย่อมติเตียนว่า “ร้อน,” แม้เขาให้น้อย ย่อมติเตียนว่า “เพราะเหตุไร ชนเหล่าน้ีจึงให้ของเพียงเล็กน้อย?” 
แม้เขาให้มาก ย่อมติเตียนว่า “ในเรือนของชนเหล่าน้ี เห็นจะไม่มีที่เก็บ, 
ธรรมดาบุคคล ควรให้วัตถุพอยังอัตภาพให้เป็นไปแก่ภิกษุท้ังหลายมิใช่หรือ? ยาคูและภัตรเท่าน้ีย่อมวิบัติไปไม่มีประโยชน์เลย,” 
แตก่ล่าวปรารภพวกญาติของตนเป็นต้นว่า  
“น่าชมเชย เรือนของพวกญาติของเรา เป็นโรงเล้ียงของภิกษุท้ังหลาย ผู้มาแล้วจากทิศท้ัง ๔” แล้ว ย่อมยังคำาสรรเสริญให้เป็นไป.
โส กิร “อนาถปิณฺฑิกสฺส คหปติโน  วิสาขาย อุปาสิกาย -อิติ ปญฺจนฺนำปิ อริยสาวกโกฏีนำ ทานำ นินฺทนฺโต วิจริ, 
อสทิสทานำปิ นินฺทิเยว,  เตสำ ทานคฺเค สีตลำ ลภิตฺวา “สีตลำ -อิติ นินฺทติ, อุณฺหำ ลภิตฺวา “อุณฺหำ -อิติ นินฺทติ, 
อปฺปํ เทนฺเตปิ “กึ อิเม อปฺปมตฺตกำ เทนฺติ -อิติ นินฺทติ,  พหุำ เทนฺเตปิ “อิเมสำ เคเห ฐปนฏฺฐานำ มญฺเญ นตฺถิ,  
นนุ นาม ภิกฺขูนำ ยาปนมตฺตำ ทาตพฺพำ,  เอตฺตกำ ยาคุภตฺตำ นิรตฺถกเมว วิปชฺชติ -อิติ นินฺทติ; 
อตฺตโน ปน ญาตเก อารพฺภ “อโห อมฺหากำ ญาตกานำ เคหำ จตูหิ ทิสาหิ อาคตานำ ภิกฺขูนำ โอปานภูตนฺติอาทีนิ วตฺวา ปสำสำ ปวตฺเตติ.

[พวกภิกษุสอบสวนฐานะของติสสะ]

กพ็ระติสสะน้ัน เป็นบุตรของผู้รักษาประตูคนหน่ึง เที่ยวไปกับพวกช่างไม้ ผู้เที่ยวไปยังชนบท ถึงพระนครสาวัตถี บวชแล้ว.
โส ปเนกสฺส โทวาริกสฺส ปุตฺโต ชนปทำ วิจรนฺเตหิ วฑฺฒกีหิ สทฺธึ วิจรนฺโต สาวตฺถึ ปตฺวา ปพฺพชิโต.

ครั้งน้ัน ภิกษุทั้งหลาย เห็นเธอผู้ (เท่ียว) ติเตียนทานของมนุษย์ทั้งหลายอยู่อย่างน้ัน คิดกันว่า “พวกเราจักสอบสวนภิกษุน้ัน” 
จึงถามว่า “ผู้มีอายุ พวกญาติของทา่นอยู่ที่ไหน?” ได้ฟังว่า “อยูใ่นบ้านชื่อน้ัน” จึงส่งภิกษุหนุ่มไป ๒-๓ รูป.
อถ นำ ภิกฺขู เอวำ มนุสฺสานำ ทานานิ นินฺทนฺตำ ทิสฺวา “ปริคฺคหิสฺสาม๒ นำ -อิติ จินฺเตตฺวา “อาวุโส ตว ญาตกา กหำ วสนฺติ -อิติ ปุจฺฉิตฺวา
 “อสุกคาเม นาม -อิติ สุตฺวา กติปเย ทหเร เปเสสุำ.

ภิกษุหนุ่มเหล่าน้ัน ไปในบ้านน้ันแล อันชนชาวบ้าน นิมนต์ให้น่ังที่โรงฉันแล้วกระทำาสักการะ จึงถามวา่ 
“เด็กหนุ่มชื่อติสสะออกจากบ้านน้ีไปบวชแล้ว มอียู่หรือ? ชนเหล่าไหนเป็นญาติของติสสะน้ัน.”
เต ตตฺถ คนฺตฺวา คามวาสิเกหิ อาสนสาลาย นิสีทาเปตฺวา กตสกฺการา ปุจฺฉึสุ 
“อิมมฺหา คามา นิกฺขมิตฺวา ปพฺพชิโต ติสฺโส นาม ทหโร อตฺถิ?  ตสฺส กตเม ญาตกา -อิติ.

๑ หาทานเสมอเหมือนมิได้.
๒ ปริคฺคณฺหิสฺสาม -อิติปิ ปาโฐ.
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มนุษย์ทั้งหลาย (ต่าง) คดิวา่ “ในบ้านน้ี เด็กผู้ออกจากเรือนแห่งตระกูลไปบวชแล้ว ไม่มี; ภิกษุเหล่าน้ี พูดถึงใครหนอ?” 
แล้วเรียนว่า “ทา่นครับ กระผมทั้งหลาย ได้ยินวา่ ‘บุตรของผู้รักษาประตูคนหน่ึง เที่ยวไปกับพวกชา่งไม้ บวชแล้ว;’ 
ทา่นทั้งหลาย เห็นจะกล่าวหมายเอาผู้น้ันกระมัง?”
มนุสฺสา “อิธ กุลเคหโต นิกฺขมิตฺวา ปพฺพชิตทารโก นตฺถิ: กนฺนุ โข อิเม วทนฺติ -อิติ จินฺเตตฺวา 
“ภนฺเต เอโก โทวาริกปุตฺโต วฑฺฒกีหิ สทฺธึ วิจริตฺวา ปพฺพชิโตติ สุโณม,  ตำ สนฺธาย วเทถ มญฺเญ -อิติ อาหำสุ.

[จับโกหกได้]

ภิกษุหนุ่มทั้งหลาย ทราบว่า พวกญาติผูใ้หญ่ของติสสะภิกษุหนุ่มน้ันไม่มีในบ้านน้ันแล้ว (จึงพากัน) กลับไปสู่พระนครสาวัตถี
แจ้งเรื่องน้ันแก่ภิกษุทั้งหลายว่า “ท่านผู้เจริญ พระติสสะ ย่อมเที่ยวพดูเพ้อถึงสิ่งอันหาเหตุมิได้เลย.”
ทหรภิกฺขู ตสฺส ตตฺถ อิสฺสรญฺญาตกานำ อภาวำ ญตฺวา สาวตฺถึ คนฺตฺวา “อการณเมว ภนฺเต ติสฺโส วิลปนฺโต วิจรติ -อิติ  
ตำ ปวตฺตึ ภิกฺขูนำ อาโรเจสุำ.

แม้ภิกษุทั้งหลาย ก็กราบทูล (เรื่องน้ัน) แกพ่ระตถาคต.
ภิกฺขูปิ ตถาคตสฺส อาโรเจสุำ.

[บุรพกรรมของพระติสสะ]

พระศาสดาตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย ภกิษุชื่อวา่ติสสะน้ัน ย่อมเที่ยวโอ้อวด ในบัดน้ีเทา่น้ันหามิได้; 
แม้ในกาลก่อน เธอก็ได้เป็นผู้โอ้อวดแล้ว,” อันภิกษุทั้งหลาย ทูลวิงวอนแล้ว ทรงนำาอดีตนิทานมาแล้ว 
ทรงยังกฏาหกชาดก๑ น้ีให้พิสดารว่า
สตฺถา “น ภิกฺขเว อิทาเนว เอส วิกตฺถนฺโต วิจรติ; ปุพฺเพปิ วิกตฺถโก อโหสิ -อิติ วตวฺา, ภิกฺขูหิ ยาจิโต อตีตำ อาหรติฺวา 

“นายกฏาหกะน้ัน ไปสู่ชนบทอื่น พึงพดูอวดซ่ึงทรัพย์แม้มาก, 
นายมาตามแล้ว พึงประทุษร้าย, กฏาหก ท่านจงบริโภคโภคะท้ังหลายเถิด.”

“พหุำปิ โส วิกตฺเถยฺย อญฺญำ ชนปทำ คโต. 
อนฺวาคนฺตฺวาน ทูเสยฺย, ภุญฺช โภเค กฏาหก -อิติ

ดังน้ีแล้ว ตรัสวา่ “ภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลใด เมื่อชนเหล่าอื่นให้ซ่ึงวัตถุน้อยก็ตาม มากก็ตาม เศรา้หมองก็ตาม ประณีตก็ตาม 
หรือให้วัตถุแก่ชนเหล่าอื่น (แต่) ไม่ให้แก่ตน ย่อมเป็นผู้เก้อเขิน; ฌานกด็ี วิปัสสนากด็ี มรรคและผลกด็ี ย่อมไม่เกิดข้ึนแก่
บุคคลน้ัน” ดังน้ีแล้ว เมื่อจะทรงแสดงธรรม ได้ทรงภาษิตพระคาถาเหล่าน้ีว่า
อิมำ กฏาหกชาตกำ๒ วิตฺถาเรตฺวา “ภิกฺขเว โย หิ ปุคฺคโล, ปเรหิ อปฺเป วา พหุเก วา ลูเข วา ปณีเต วา ทินฺเน, 
อญฺเญสำ วา ทตฺวา อตฺตโน อทินฺเน,  มงฺกุ โหติ;  ตสฺส ฌานำ วา วิปสฺสนา วา มคฺคผลานิ วา น อุปฺปชฺชนฺติ -อิติ วตฺวา 
ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมา คาถา อภาสิ

๑ ขุ. ชา. ๒๗/๔๐. ตทฏฺฐกถา ๒/๓๒๖.
๒ ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๔๐. ตทฏฺฐกถา. ๒/๓๒๖.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๗ หน้า ๔๑  • ๘. เร่ืองภิกษุหนุ่มชื่อติสสะ • [บุรพกรรมของพระติสสะ]

“ชนย่อมให้ (ทาน) ตามศรัทธา ตามความเลื่อมใสแล, 
ชนใด ย่อมเป็นผู้เก้อเขินในเพราะนำ้าและข้าวของชนเหล่าอื่นน้ัน, 
ชนน้ันย่อมไม่บรรลุสมาธิ ในกลางวันหรือในกลางคืน. 

“ททาติ เว ยถาสทฺธำ ยถาปสาทนำ ชโน;  
ตตฺถ โย มงฺกุโต โหติ ปเรสำ ปานโภชเน,

กอ็กุศลกรรมอันบุคคลใดตัดขาดแล้ว ถอนข้ึน ทำาให้มีรากขาดแล้ว, 
บุคคลน้ันแล ย่อมบรรลุสมาธิ ในกลางวันหรือในกลางคืน.”

น โส ทิวา วา รตฺตึ วา สมาธึ อธิคจฺฉติ. 
ยสฺส เจตำ สมุจฺฉินฺนำ มูลฆจฺฉำ๑ สมูหตำ, 
ส เว ทิวา วา รตฺตึ วา สมาธึ อธิคจฺฉติ -อิติ. 

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บาทพระคาถาว่า ททาติ เว ยถาสทฺธำ ความว่า ชนเมื่อให้บรรดาวัตถุมีของเศร้าหมองและประณตีเป็นต้น 
อยา่งใดอยา่งหน่ึง ชื่อวา่ย่อมให้ตามศรัทธา คือ ตามสมควรแก่ศรัทธาของตนน่ันแล.
ตตฺถ “ททาติ เว ยถาสทฺธำ -อิติ: ลูขปฺปณีตาทีสุ ยงฺกิญฺจิ เทนฺโต ชโน ยถาสทฺธำ อตฺตโน สทฺธานุรูปเมว เทติ.

บทวา่ ยถาปสาทนำ ความว่า ก็บรรดาภกิษุผู้เป็นเถระและภิกษุใหม่เป็นต้น ความเลื่อมใสในภิกษุใดๆ ย่อมเกิดข้ึนแก่บุคคลน้ัน,
เมื่อถวาย (ทาน) แก่ภิกษุน้ัน ชื่อว่าย่อมถวายตามความเลื่อมใส คอื ตามสมควรแก่ความเลื่อมใสของตนน่ันแล.
ยถาปสาทนำ -อิติ: เถรนวาทีสุ จสฺส ยสฺมึ ยสฺมึ ปสาโท อุปฺปชฺชติ,  ตสฺส เทนฺโต ยถาปสาทนำ อตฺตโน ปสาทานุรูปเมว เทติ.

บทว่า ตตฺถ เป็นต้น ความว่า  ย่อมถึงความเป็นผู้เก้อเขินในเพราะทานของชนอ่ืนน้ันว่า “เราได้วัตถุเล็กน้อย, เราได้ของเศร้าหมอง.”
ตตฺถ -อิติ: ตสฺมึ ปรสฺส ทาเน “มยา อปฺปํ ลทฺธำ, ลูขำ ลทฺธำ -อิติ มงฺกุภาวำ อาปชฺชติ.

บทวา่ สมาธึ เป็นต้น ความวา่ บุคคลน้ันย่อมไม่บรรลุสมาธิดว้ยสามารถแห่งอุปจารสมาธิ และอัปปนาสมาธิ 
หรือด้วยสามารถแห่งมรรคและผล ในกลางวันหรือในกลางคืน.
สมาธึ -อิติ: โส ปุคฺคโล ทิวา วา รตฺตึ วา อุปจารปฺปนาวเสน วา มคฺคผลวเสน วา สมาธึ นาธิคจฺฉติ.

สองบทวา่ ยสฺส เจตำ ความว่า อกุศลกรรมน่ัน กล่าวคือความเป็นผู้เก้อเขินในฐานะเหล่าน้ี อันบุคคลใดตัดขาดแล้ว ถอนข้ึน 
ทำาให้มีรากขาดแล้ว ดว้ยอรหัตตมรรคญาณ. บุคคลน้ัน ยอ่มบรรลุสมาธิ มีประการดังกล่าวแล้ว.
ยสฺส เจตำ -อิติ: ยสฺส ปุคฺคลสฺส เอตำ เอเตสุ ฐาเนสุ มงฺกุภาวสงฺขาตำ อกุสลำ สมุจฺฉินฺนำ มูลฆจฺฉำ กตฺวา อรหตฺตมคฺคญาเณน สมูหตำ. 
โส วุตฺตปฺปการำ สมาธึ อธิคจฺฉติ -อิติ อตฺโถ.

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลอุริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ -อิติ.

เรื่องภกิษุหนุ่มชื่อติสสะ จบ.
ติสฺสทหรวตฺถุ.

๑ มูลฆจฺจำ -อิติปิ ปาโฐ.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๗ หน้า ๔๒  • ๙. เร่ืองอุบาสกห้าคน • ๙. เร่ืองอุบาสกห้าคน

๙. เรือ่งอุบาสกห้าคน
๙. ปญฺจอุปาสกวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภอุบาสก ๕ คน ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ “นตฺถิ ราคสโม อคฺคิ” เป็นต้น.
“นตฺถิ ราคสโม อคฺคิ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต ปญฺจ อุปาสเก อารพฺภ กเถสิ.

[อุบาสก ๕ คนไปฟังธรรม]

ได้ยินว่า อุบาสกเหล่าน้ัน ใครจ่ะฟังธรรม ไปสู่วิหาร ถวายบังคมพระศาสดาแล้ว น่ัง ณ สว่นสุดข้างหน่ึง.
เต กิร ธมฺมำ โสตุกามา วิหารำ คนฺตฺวา สตฺถารำ วนฺทิตฺวา เอกมนฺตำ นิสีทึสุ.

กค็วามดำาริวา่ “ผู้น้ีเป็นกษัตริย์, ผู้เป็นพราหมณ์, ผู้น้ีเป็นคนมั่งมี, ผู้น้ีเป็นคนยากจน. เราจกัแสดงธรรมให้ยวดยิ่งแก่ผู้น้ี, 
จกัไม่แสดง (ธรรมให้ยวดยิ่ง) แก่ผู้น้ี” ย่อมไม่เกิดข้ึนแกพ่ระพุทธเจา้ทั้งหลาย.
พุทฺธานญฺจ 
“อยำ ขตฺติโย  อยำ พฺราหฺมโณ  อยำ อฑฺโฒ  อยำ ทุคฺคโต, อิมสฺส อุฬารำ กตฺวา ธมฺมำ เทสิสฺสามิ, อิมสฺส โน -อิติ จิตฺตำ น อุปฺปชฺชติ.

พระศาสดา เมื่อจะทรงแสดงธรรมปรารภบุคคลใดบุคคลหน่ึง ย่อมทรงทำาความเคารพธรรมไว้เป็นเบ้ืองหน้า 
แล้วจึงแสดงประหน่ึงเทพเจา้ผู้มีฤทธิ์ บันดาลให้นำ้าในอากาศหลั่งไหลลงอยู่ฉะน้ัน.
ยงฺกญฺจิ อารพฺภ ธมฺมำ เทเสนฺโต ธมฺมคารวำ ปุรกฺขตฺวา อากาสคงฺคำ โอตาเรนฺโต วิย เทเสติ.

ก็บรรดาอุบาสกเหล่าน้ัน ผู้น่ังแล้วในสำานักของพระตถาคตผู้ทรงแสดง (ธรรม) อยู่อย่างน้ัน 
อุบาสกคนหน่ึง น่ังหลับแล้วเทียว, คนหน่ึงน่ังเขียนแผ่นดินด้วยน้ิวมอื, คนหน่ึงน่ังเขย่าต้นไม้, 
คนหน่ึงน่ังแหงน (หน้า) มองดูอากาศ, แต่คนหน่ึงได้ฟังธรรมโดยเคารพ.
เอวำ เทเสนฺตสฺส ปน ตถาคตสฺส สนฺติเก นิสินฺนานำ เตสำ เอโก นิสินฺนโกว นิทฺทายิ, เอโก องฺคุลิยา ภูมึ วิลิขนฺโต๑ นิสีทิ, 
เอโก รุกฺขำ จาเลนฺโต นิสีทิ, เอโก อากาสำ อุลฺโลเกนฺโต นิสีทิ, เอโก ปน สกฺกจฺจำ ธมฺมำ อสฺโสสิ.

พระอานนทเถระ ถวายงานพดัพระศาสดาอยู่ แลดูอาการของอุบาสกเหล่าน้ัน กราบทูลพระศาสดาวา่ 
“ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ พระองค์ทรงบันลือลั่น ดุจมหาเมฆคำารน๒ ทรงแสดงธรรมแก่อุบาสกเหล่าน้ี, 
แต่อุบาสกเหล่าน้ัน เมื่อพระองค์ตรัสธรรมอยู่, น่ังทำากรรมน้ีและน้ี.”
อานนฺทตฺเถโร สตฺถารำ วีชมาโน เตสำ อาการำ โอโลเกนฺโต สตฺถารำ อาห “ภนฺเต ตุมฺเห อิเมสำ มหาเมฆคชฺชิตำ คชฺชนฺตา ธมฺมำ เทเสถ, 
เอเต ปน, ตุมฺเหสุ ธมฺมำ กเถนฺเตสุ, อิทญฺจิทญฺจ กโรนฺตา นิสินฺนา -อิติ.

พระศาสดา. อานนท์ เธอไมรู่้จักอุบาสกเหล่าน้ันหรือ?
“อานนฺท ตฺวำ เอเต น ชานาสิ -อิติ.

อานนท์. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ไม่รู้จกั พระเจ้าข้า.
“อาม น ชานามิ ภนฺเต -อิติ.

๑ สี. ย.ุ ขณนฺโต.
๒ คำาราม, กระหึ่ม.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๗ หน้า ๔๓  • ๙. เร่ืองอุบาสกห้าคน • [ประวัติเดิมของอุบาสก ๕ คน]

[ประวัติเดมิของอุบาสก ๕ คน]

พระศาสดา. ก็บรรดาอุบาสกเหล่าน้ัน อุบาสกผู้น่ังหลับแล้วน่ัน เกิดในกำาเนิดแห่งงูสิ้น ๕๐๐ ชาติ 
พาดศรีษะไว้บนขนดทั้งหลายหลับแล้ว.  แม้ในบัดน้ี ความอิ่มในการหลับของเขาย่อมไม่มี, 
เสียงของเรา ย่อมไม่เข้าไปสู่หูของเขา.

“เอเตสุ หิ โย เอส นิทฺทายนฺโต นิสินฺโน, เอส ปญฺจ ชาติสตานิ สปฺปโยนิยำ นิพฺพตฺติตฺวา โภเคสุ สีสำ ฐเปตฺวา นิทฺทายิ,  
อิทานิ ปิสฺส นิทฺทาย ติตฺติ นตฺถิ,  นาสฺส กณฺณำ มม สทฺโท ปวิสติ -อิติ.

อานนท์. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระองค์ตรัสโดยลำาดับหรือตรัสเป็นตอนๆ?๑

“กึ ปน ภนฺเต ปฏิปาฏิยา กเถถ อุทาหุ อนฺตรนฺตรา -อิติ.

| พระศาสดา. อานนท์ แท้จริง แม้พระสัพพัญญุตญาณก็ไม่อาจทรงกำาหนดซ่ึงความอุบัติของอุบาสกน่ัน ผู้อุบัติอยู่ในระหว่างๆ
อย่างน้ีคือ ‘ความเป็นมนุษย์ตามกาล, ความเป็นเทพตามกาล, ความเป็นนาคตามกาล,’ 
แต่อุบาสกน่ันเกิดแล้วในกำาเนิดแห่งนาคสิ้น ๕๐๐ ชาติโดยลำาดับ แม้หลับอยู่ (ก็) ไม่อิ่มในการหลับเสียเลย.

| “อานนฺท เอตสฺส หิ ‘กาเลน มนุสฺสตฺตำ  กาเลน เทวตฺตำ  กาเลน นาคตฺตำ -อิติ เอวำ อนฺตรนฺตรา อุปปชฺชนฺตสฺส๒ 
อุปปตฺติโย สพฺพญฺญุตญาเณนาปิ น สกฺกา ปริจฺฉินฺทิตุำ,   
ปฏิปาฏิยา ปเนส ปญฺจ ชาติสตานิ นาคโยนิยำ นิพฺพตฺติตฺวา นิทฺทายนฺโตปิ นิทฺทาย อติตฺโตเยว, 

ฝ่ายบุรุษผู้น่ังเขียนแผ่นดินด้วยน้ิวมือ เกิดในกำาเนิดไส้เดือนสิ้น ๕๐๐ ชาติโดยลำาดับ ขุดแผ่นดินแล้ว, 
ถึงบัดน้ี ก็เขียนแผ่นดินอยู่ ด้วยอำานาจความประพฤติที่ตนได้เคยประพฤติแล้วในกาลกอ่น ย่อมไม่ฟังเสียง
ของเรา. 

องฺคุลิยา ภูมึ วิลิขนฺโต นิสินฺนปุริโสปิ ปฏิปาฏิยา ปญฺจ ชาติสตานิ คณฺฑุปาทโยนิยำ นิพฺพตฺติตฺวา ภูมึ ขนิ, 
อิทานิปิ ปุพฺพาจิณฺณวเสน ภูมึ วิลิขนฺโตว มม สทฺทำ น สุณาติ, 

ฝ่ายบุรุษผู้น่ังเขย่าต้นไม้อยู่น่ัน เกิดแล้วในกำาเนิดลิง สิ้น ๕๐๐ ชาติโดยลำาดับ, ถึงบัดน้ี ก็เขย่าต้นไม้อยู่ 
ดว้ยสามารถแห่งความประพฤติทีต่นได้เคยประพฤติมาแล้วในกาลก่อนน่ันเทียว. 
เสียงของเรา ย่อมไม่เข้าหูของเขา. 

เอส รุกฺขำ จาเลนฺโต นิสินฺนปุริโสปิ ปฏิปาฏิยา ปญฺจ ชาติสตานิ มกฺกฏโยนิยำ นิพฺพตฺติ, อิทานิปิ ปุพฺพาจิณฺณวเสน รุกฺขำ จาเลติเยว. 
นาสฺส กณฺณำ มม สทฺโท ปวิสติ, 

แม้พราหมณ์ผู้น่ังแหงน (หน้า) มองอากาศอยู่น่ัน ก็เกิดเป็น (หมอ) ผู้บอกฤกษ์สิ้น ๕๐๐ ชาติโดยลำาดับ, 
ถึงบัดน้ี แม้ในวันน้ี ก็ยังแหงน (หน้า) ดูอากาศอยู่ ด้วยสามารถแห่งความประพฤติท่ีตนได้เคยประพฤติมาแล้ว 
ในกาลก่อนน่ันเทียว. เสียงของเราย่อมไมเ่ข้าหูของเขา. 

เอส อากาสำ อุลฺโลเกนฺโต นิสินฺนพฺราหฺมโณปิ ปฏิปาฏิยา ปญฺจ ชาติสตานิ นกฺขตฺตปาฐโก หุตฺวา นิพฺพตฺติ, 
อิทานิปิ ปุพฺพาจิณฺณวเสน อชฺชาปิ อากาสเมว อุลฺโลเกติ, นาสฺส กณฺณำ มม สทฺโท ปวิสติ, 

๑ อนฺตรนฺตรา ในระหว่างๆ.
๒ ม. สี. ย.ุ อุปฺปชฺชนฺตสฺส.
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ส่วนพราหมณ์ผูฟ้ังธรรมโดยความเคารพน่ัน เกิดเป็นพราหมณ์ผู้ท่องมนต์๑ ถึงฝั่งแห่งเวท ๓ สิ้น ๕๐๐ ชาติ 
โดยลำาดับ, ถึงบัดน้ี ก็ย่อมฟังธรรมโดยเคารพ เป็นดังเทียบเคียงมนต์อยู่. |

เอส สกฺกจฺจำ ธมฺมำ สุณนฺโต นิสินฺนพฺราหฺมโณ ปน ปฏิปาฏิยา ปญฺจ ชาติสตานิ ติณฺณำ เวทานำ ปารคู มนฺตชฺฌายกพฺราหฺมโณ หุตฺวา 
นิพฺพตฺติ,  อิทานิปิ มนฺตำ สำสนฺทนฺโต วิย สกฺกจฺจำ สุณาติ -อิติ. |

อานนท์. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระธรรมเทศนาของพระองค์ย่อมแทรกอวัยวะทั้งหลายมีผวิเป็นต้น 
(เข้า) ไปจดเย่ือกระดูกต้ังอยู่; เพราะเหตุไร อุบาสกเหล่าน้ี, แม้เม่ือพระองค์ทรงแสดงธรรมอยู่, จึงไม่ฟังโดยเคารพ?

“ภนฺเต ตุมฺหากำ ธมฺมเทสนา ฉวิอาทีนิ เฉตฺวา อฏฺฐิมิญฺชำ อาหจฺจ ติฏฺฐติ; กสฺมา อิเม, ตุมฺเหสุปิ ธมฺมำ เทเสนฺเตสุ, สกฺกจฺจำ น สุณนฺติ -อิติ.

พระศาสดา. อานนท์ เธอเห็นจะทำาความสำาคัญว่า ‘ธรรมของเรา อันบุคคลพึงฟังได้โดยง่ายกระมัง?’
“อานนฺท ‘มม ธมฺโม สุสฺสวนิโยติ สญฺญำ กโรสิ มญฺเญ -อิติ.

อานนท์. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็ธรรม (ของพระองค์) อันบุคคลพึงฟังได้โดยยากหรือ?
“กึ ปน ภนฺเต ทุสฺสวนิโย -อิติ.

พระศาสดา. ถูกแล้ว อานนท.์
“อาม อานนฺท -อิติ.

อานนท์. เพราะเหตุไร? พระเจ้าข้า.
“กสฺมา ภนฺเต -อิติ.

พระศาสดา. อานนท์ บทว่า ‘พทฺุโธ’ กด็ี ‘ธมฺโม’ กด็ี ‘สงฺโฆ’ ก็ดี อันสตัว์เหล่าน้ีไม่เคยสดับแล้ว ในแสนกัปแม้เป็นอเนก, 
เพราะฉะน้ัน สตัว์เหล่าน้ี จึงไม่สามารถฟังธรรมน้ีได้.  
แต่ในสงสาร มีที่สดุอันใครๆ ตามรู้ไม่ได้ สตัว์เหล่าน้ี ฟังดิรจัฉานกถามีอย่างต่างๆ น่ันแล มาแล้ว.  
เพราะฉะน้ัน สตัว์เหล่าน้ี จึงเที่ยวขับร้องฟ้อนรำาอยู่ ในที่ทั้งหลายมีโรงดื่มสรุาและสนามเป็นที่เล่นเป็นต้น, 
จึงไม่สามารถจะฟังธรรมได้.

“อานนฺท ‘พุทฺโธติ วา ‘ธมฺโมติ วา ‘สงฺโฆติ วา ปทำ อิเมหิ สตฺเตหิ อเนเกสุปิ กปฺปสตสหสฺเสสุ อสฺสุตปุพฺพำ; 
ตสฺมา อิมำ๒ ธมฺมำ โสตุำ น สกฺโกนฺติ;  อนมตคฺเค ปน สำสาเร อิเม สตฺตา อเนกวิหิตำ ติรจฺฉานกถำเยว สุณนฺตา อาคตา; 
ตสฺมา สุราปานเกฬิมณฺฑลาทีสุ คายนฺตา นจฺจนฺตา จรนฺติ, ธมฺมำ โสตุำ น สกฺโกนฺติ -อิติ.

อานนท์. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อุบาสกทั้งหลายน่ัน อาศัยอะไร จึงไม่สามารถ?
“กึ นิสฺสาย ปเนเต น สกฺโกนฺติ ภนฺเต -อิติ.

๑ มนตฺชฺฌายกพฺราหฺมโณ.
๒ “อิเม -อิติ ปเทน ภวิตพฺพำ.
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ลำาดับน้ัน พระศาสดา ตรัสแกพ่ระอานนท์น้ันว่า  “อานนท์ 
อุบาสกเหล่าน้ัน อาศัยราคะ อาศัยโทสะ อาศัยโมหะ อาศัยตัณหา จึงไม่สามารถ. ชื่อว่าไฟ เช่นกับด้วยไฟคือราคะไม่มี, 
ไฟใด ไม่แสดงแม้ซ่ึงเถ้า ย่อมไหม้สัตว์ทั้งหลาย;  แท้จริง แม้ไฟซ่ึงยังกัปให้พินาศ ท่ีอาศัยความปรากฏแห่งพระอาทิตย์ ๗ ดวง
บังเกิดข้ึน ย่อมไหม้โลก ไม่ให้วตัถุไรๆ เหลืออยู่เลยก็จริง, ถึงกระน้ัน ไฟน้ัน ย่อมไหม้ในบางคราวเท่าน้ัน; 
ช่ือว่ากาลท่ีไฟคือราคะจะไม่ไหม้ ย่อมไม่มี: เพราะฉะน้ัน ไฟเสมอด้วยราคะก็ดี ผู้จับเสมอด้วยโทสะก็ดี ข่ายเสมอด้วยโมหะก็ดี 
ชื่อว่าแม่นำ้าเสมอดว้ยตัณหากด็ี ไม่มี” ดังน้ีแล้ว จึงตรัสพระคาถาน้ีว่า
อถสฺส สตฺถา “อานนฺท ราคำ นิสฺสาย โทสำ นิสฺสาย โมหำ นิสฺสาย ตณฺหำ นิสฺสาย น สกฺโกนฺติ; ราคคฺคิสทิโส อคฺคิ นาม นตฺถิ, 
โย ฉาริกำปิ๑ อทสฺเสตฺวา สตฺเต ทหติ; กิญฺจาปิ หิ สตฺตสุริยปาตุภาวำ นิสฺสาย อุปฺปนฺโน กปฺปวินาสโก อคฺคิปิ กิญฺจิ อนวเสเสตฺวา โลกำ ทหติ, 
โส ปน กทาจิเยว ทหติ; ราคคฺคิโน อทหนกาโล นาม นตฺถิ;  ตสฺมา ราคสโม วา อคฺคิ โทสสโม วา คโห  โมหสมำ วา ชาลำ 
ตณฺหาสมา วา นที นาม นตฺถิ -อิติ วตฺวา อิมำ คาถมาห

“ไฟเสมอด้วยราคะ ไม่มี,  ผู้จับเสมอด้วยโทสะไม่มี,  
ข่ายเสมอดว้ยโมหะ ไม่มี,  แม่นำ้าเสมอด้วยตณัหา ไม่ม.ี”

“นตฺถิ ราคสโม อคฺคิ, นตฺถิ โทสสโม คโห,
นตฺถิ โมหสมำ ชาลำ, นตฺถิ ตณฺหาสมา นที -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทว่า ราคสโม ความวา่ 
ชื่อว่าไฟเสมอด้วยราคะ ย่อมไม่มี ดว้ยสามารถแห่งอันไม่แสดงอะไร บรรดาควันเป็นต้น ต้ังข้ึนเผาภายในน่ันเอง.
ตตฺถ “ราคสโม -อิติ: ธูมาทีสุ กิญฺจิ อทสฺเสตฺวา อนฺโตเยว อุฏฺฐาย ฌายนวเสน ราเคน สโม อคฺคิ นาม นตฺถิ.

บทวา่ โทสสโม ความวา่ ผูจ้ับทั้งหลาย มีผู้จับคือยักษ์ ผู้จับคืองูเหลือม และผู้จับคือจระเข้เป็นต้น ย่อมสามารถจับไดใ้น
อตัภาพเดียวเท่าน้ัน, แต่ผูจ้ับคือโทสะ ย่อมจับโดยสว่นเดียวทีเดียว เพราะฉะน้ัน ชื่อว่าผู้จับเสมอด้วยโทสะย่อมไม่มี.
โทสสโม -อิติ: ยกฺขคฺคหอชครคฺคหกุมฺภีลคฺคหาทโย เอกสฺมึเยว อตฺตภาเว คณฺหิตุำ สกฺโกนฺติ, 
โทสคฺคโห ปน เอกนฺตเมว คณฺหาติ -อิติ โทเสน สโม คโห นาม นตฺถิ.

สองบทวา่ โมหสมำ ชาลำ ความวา่ ก็ชื่อวา่ข่ายเสมอด้วยโมหะย่อมไม่มี เพราะอรรถว่ารึงรดัและรวบรดัได้.
โมหสมำ ชาลำ -อิติ: โอนทฺธน ปริโยนทฺธนตฺเถน ปน โมเหน สมำ ชาลำ นาม นตฺถิ.

บทวา่ ตณฺหาสมา ความว่า เวลาเต็มก็ดี เวลาพร่องกด็ี เวลาแห้งก็ดี ของแม่นำ้าทั้งหลาย มีแม่นำ้าคงคาเป็นต้น ย่อมปรากฏ, 
แต่เวลาเต็มหรือเวลาแห้งแห่งตัณหา ย่อมไม่มี, ความพร่องอย่างเดียว ย่อมปรากฏเป็นนิตย์ 
เพราะฉะน้ัน ชื่อวา่แม่นำ้า เสมอดว้ยตัณหา ชื่อวา่ย่อมไม่มี เพราะอรรถว่าให้เต็มได้โดยยาก.
ตณฺหาสมา -อิติ: คงฺคาทีนำ นทีนำ ปุณฺณกาโลปิ อูนกาโลปิ สุกฺขกาโลปิ ปญฺญายติ, 
ตณฺหาย ปน ปุณฺณกาโล วา สุกฺขกาโล วา นตฺถิ, นิจฺจำ อูนาว ปญฺญายติ -อิติ ทุปฺปูรณตฺเถน ตณฺหาย สมา นที นาม นตฺถิ -อิติ อตฺโถ.

๑ สี. ย.ุโส ฉาริกำปิ อเสเสตฺวา.
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ในกาลจบเทศนา อุบาสกผูฟ้ังธรรมอยู่โดยเคารพน้ัน ตั้งอยูใ่นโสดาปัตติผลแล้ว.
เทสนาวสาเน โส สกฺกจฺจำ ธมฺมำ สุณนฺโต อุปาสโก โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหิ.

พระธรรมเทศนา ได้มีประโยชน์แม้แก่ชนผู้ประชุมกันแล้ว ดังน้ีแล.
สมฺปตฺตานำปิ สาตฺถิกา ธมฺมเทสนา อโหสิ -อิติ.

เรื่องอุบาสกห้าคน จบ.
ปญฺจอุปาสกวตฺถุ.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๗ หน้า ๔๗  • ๑๐. เร่ืองเมณฑกเศรษฐี • ๑๐. เร่ืองเมณฑกเศรษฐี

๑๐. เรือ่งเมณฑกเศรษฐี
๑๐. เมณฺฑกเสฏฺฐิวตฺถุ.

พระบรมศาสดา เมื่อทรงอาศัยภัททิยนครประทับอยู่ในชาติยาวัน๑ ทรงปรารภเมณฑกเศรษฐี ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ 
“สุทสฺสำ วชชฺมญฺเญสำ” เป็นต้น.
“สุทสฺสำ วชฺชมญฺเญสำ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา ภทฺทิยำ นิสฺสาย ชาติยาวเน วิหรนฺโต เมณฺฑกเสฏฺฐึ อารพฺภ กเถสิ.

[พระศาสดาเสด็จไปภัททิยนคร]

ได้ยินว่า พระศาสดา เมื่อเสด็จเที่ยวจารกิไปในอังคุตตราปถชนบททั้งหลาย ทรงเห็นอุปนิสัยโสดาปัตติผล ของคนเหล่าน้ี คือ 
เมณฑกเศรษฐี ๑, ภรรยาของเศรษฐีน้ัน ช่ือว่านางจันทปทุมา ๑, บุตรชื่อธนัญชัยเศรษฐี ๑, หญิงสะใภ้ชื่อนางสุมนเทวี ๑๒, 
หลานสาวชื่อ วิสาขา ๑, ทาสชื่อปุณณะ ๑, จึงเสด็จไปสู่ภัททิยนคร ประทับอยู่ในชาติยาวัน.
สตฺถา กิร องฺคุตฺตราปเถสุ๓ จาริกำ จรนฺโต “เมณฺฑกเสฏฺฐิโน จ  ภริยาย จสฺส จนฺทปทุมาย  ปุตฺตสฺส จ ธนญฺชยเสฏฺฐิโน 
สุณิสาย จ สุมนเทวิยา  นตฺตาย จ วิสาขาย  ทาสสฺส จ ปุณฺณสฺส -อิติ อิเมสำ โสตาปตฺติผลูปนิสฺสยำ ทิสฺวา ภทฺทิยนครำ คนฺตฺวา 
ชาติยาวเน วิหาสิ.

เมณฑกเศรษฐี ได้สดับการเสด็จมาของพระศาสดาแล้ว.
เมณฺฑกเสฏฺฐี สตฺถุ อาคมนำ อสฺโสสิ.

[เหตุท่ีได้นามวา่เมณฑกเศรษฐี]

ถามว่า “ก็เพราะเหตุไร เศรษฐีน่ัน จึงชื่อว่า เมณฑกเศรษฐี?” 
“กสฺมา ปเนส เมณฺฑกเสฏฺฐี นาม ชาโต -อิติ.

แกว้่า ได้ยินว่า แพะทองคำาทั้งหลาย ประมาณเท่าช้าง ม้า และโคอุสภะ 
ชำาแรกแผ่นดินเอาหลังดุนหลังกัน ผุดข้ึนในที่ประมาณ ๘ กรีส๔ ที่ข้างหลังเรือนของเศรษฐีน้ัน.
ตสฺส กิร ปจฺฉิมเคเห อฏฺฐกรีสมตฺเต ฐาเน หตฺถิอสฺสอุสภปฺปมาณา สุวณฺณเมณฺฑกา ปฐวึ ภินฺทิตฺวา ปิฏฺฐิยา ปิฏฺฐึ ปหรมานา อุฏฺฐหึสุ.

กรรมใส่กลุ่มดา้ย ๕ สีไวใ้นปากของแพะเหล่าน้ัน.
เตสำ มุเขสุ ปญฺจวณฺณานำ สุตฺตานำ เคณฺฑุกา ปกฺขิตฺตา โหนฺติ.

เมื่อมีความต้องการ ดว้ยเภสัชมีเนยใส นำ้ามัน นำ้าผึ้ง และนำ้าอ้อยเป็นต้น หรือด้วยวตัถุมีผ้าเครื่องปกปิด เงินและทองเป็นต้น, 
ชนทั้งหลาย ย่อมนำากลุ่มด้ายออกจากปากของแพะเหล่าน้ัน.
สปฺปิเตลมธุผาณิตาทีหิ วา วตฺถจฺฉาทนหิรญฺญสุวณฺณาทีหิ วา อตฺเถ สติ, เตสำ มุขโต เคณฺฑุกำ อปเนนฺติ.

๑ ป่าไม้มะลิ
๒ ท่ีอ่ืนๆ ว่า สุมนาเทวี
๓ สี. ย.ุ องฺคุตฺตราเปสุ.
๔ มาตราวัดความยาว เท่ากับ ๑ เส้น ๑๑ วา ๑ ศอก หรือ ๑๒๕ ศอก
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เนยใส นำ้ามัน นำ้าผึ้ง นำ้าอ้อย ผา้เครื่องปกปิด เงินและทอง ยอ่มไหลออกจากปากแพะแม้ตัวหน่ึง 
ก็เป็นของเพียงพอแกช่าวชมพูทวีป.
เอกสฺสาปิ เมณฺฑกสฺส มุขโต ชมฺพุทีปวาสีนำ ปโหนกำ สปฺปิเตลมธุผาณิตวตฺถจฺฉาทนหิรญฺญสุวณฺณำ นิกฺขมิ.

จำาเดิมแต่น้ันมา เศรษฐีน้ัน จึงปรากฏว่าเมณฑกเศรษฐี.
ตโต ปฏฺฐาย “เมณฺฑกเสฏฺฐี -อิติ ปญฺญายติ.

[บุรพกรรมของท่านเศรษฐี]

ถามว่า ก็บุรพกรรมของเศรษฐีน้ัน เป็นอย่างไร?
“กึ ปนสฺส ปุพฺพกมฺมำ -อิติ.

แกว้่า ได้ยินว่า ในกาลแห่งพระพทุธเจ้าทรงพระนามว่าวิปัสสี 
เศรษฐีน้ันเป็นหลานของกุฎุมพีชื่ออวโรชะ ได้มีชือ่ว่า อวโรชะ ซ่ึงมีชื่อพ้องกับลุง.
วิปสฺสิพุทฺธกาเล กิร เอส อวโรชสฺส นาม กุฏุมฺพิกสฺส ภาคิเนยฺโย มาตุเลน สมานนาโม อวโรโช นาม อโหสิ.

ครั้งน้ัน ลุงของเขาปรารภเพื่อจะสรา้งคันธกุฎี เพื่อพระศาสดา.
อถสฺส มาตุโล สตฺถุ คนฺธกุฏึ กาตุำ อารภิ.

เขาไปสู่สำานักของลุงแล้ว กล่าวว่า “ลุง เราแม้ทั้ง ๒ จงสรา้งรวมกันทีเดียว” ในเวลาที่ถูกลุงน้ันห้ามว่า 
“เราคนเดียวเท่าน้ัน จักสร้างไม่ให้สาธารณ์กับด้วยชนเหล่าอ่ืน” จึงคิดว่า “เม่ือลุงสร้างคันธกุฎีในท่ีน้ีแล้ว, เราควรได้ศาลารายในท่ีน้ี” 
จึงให้คนนำาเครื่องไม้มาจากป่า ให้ทำาเสาอย่างน้ี คือ “เสาต้นหน่ึง บุด้วยทองคำา, ต้นหน่ึง บุด้วยเงิน, ต้นหน่ึง บุดว้ยแก้วมณี” 
ให้ทำาข่ือ พรึง บานประตู บานหน้าต่าง กลอน เครื่องมุงแลอิฐแม้ทั้งหมด บุดว้ยวตัถุมีทองคำาเป็นต้นเทียว 
ให้ทำาศาลาราย สำาเรจ็ด้วยรตนะ ๗ ประการ แด่พระตถาคตในที่ตรงหน้าพระคันธกุฎี.
โส ตสฺส สนฺติกำ คนฺตฺวา “มาตุล อุโภปิ สเหว กโรม -อิติ วตฺวา “อหำ อญฺเญหิ สทฺธึ อสาธารณำ เอกโกว กริสฺสามิ -อิติ 
เตน ปฏิกฺขิตฺตกาเล “อิมสฺมึ ฐาเน คนฺธกุฏิยา กตาย, อิมสฺมึ นาม๑ ฐาเน กุญฺชรสาลำ นาม ลทฺธุำ วฏฺฏติ -อิติ จินฺเตตฺวา 
อรญฺญโต ทพฺพสมฺภาเร อาหราเปตฺวา “เอกำ ถมฺภำ สุวณฺณขจิตำ  เอกำ รชตขจิตำ  เอกำ มณิขจิตำ -อิติ เอวำ ถมฺเภ๒ 
ตุลาสงฺฆาฏทฺวารกวาฏวาตปานโคปานสิจฺฉทนิฏฺฐกา สพฺพาปิ สุวณฺณาทิขจิตาว กาเรตฺวา  
คนฺธกุฏิยา สมฺมุขฏฺฐาเน ตถาคตสฺส สตฺตรตนมยำ กุญฺชรสาลำ กาเรสิ.

ในเบ้ืองบนแห่งศาลารายน้ัน ได้มจีอมยอด ๓ ยอด อันสำาเรจ็แล้วดว้ยทองคำาอันสกุเป็นแท่งแกว้ผลึกและแก้วประพาฬ.
ตสฺสา อุปริ ฆนรตฺตสุวณฺณผลิกปวาฬมยา ติสฺโส สิขรถูปิโย อเหสุำ. 

นายอวโรชะให้สร้างมณฑป ประดับด้วยแกว้ ในทีท่่ามกลางแห่งศาลาราย, ให้ตั้งธรรมาสน์ไว้.
กุญฺชรสาลาย มชฺฌฏฺฐาเน รตนมณฺฑปํ กาเรสิ, ธมฺมาสนำ ปติฏฺฐาเปสิ.

เท้าธรรมาสน์น้ัน ได้สำาเร็จด้วยทองคำาสีสุกเป็นแท่ง, แม้แคร่ ๔ อันก็เหมือนกัน,
ตสฺส ฆนรตฺตสุณฺณมยา ปาทา อเหสุำ, ตถา จตสฺโส อฏนิโย, 

๑ สี. ย.ุ “นาม -อิติ นตถฺิ.
๒ สี. ย.ุ ถมภฺตุลา …
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แตเ่ขาให้กระทำาแพะทองคำา ๔ ตัว ตั้งไว้ในภายใต้แห่งเท้าทั้ง ๔ แห่งอาสนะ,
จตฺตาโร ปน สุวณฺณเมณฺฑเก กาเรตฺวา อาสนสฺส จตุนฺนำ ปาทานำ เหฏฺฐา ฐเปสิ, 

ให้กระทำาแพะ ๒ ตัวตั้งไว้ภายใตต้ั่งสำาหรับรองเทา้, ให้กระทำาแพะทองคำา ๖ ตัว ต้ังแวดล้อมมณฑป;
เทฺว เมณฺฑเก กาเรตฺวา ปาทปีฐกาย เหฏฺฐา ฐเปสิ, ฉ สุวณฺณเมณฺฑเก กาเรตฺวา มณฺฑปํ ปริกฺขิปนฺโต ฐเปสิ; 

ให้ถักธรรมาสน์ด้วยเชือกเส้นเล็กสำาเร็จดว้ยดา้ยก่อนแล้ว จึงให้ถักด้วยเชือกอันสำาเร็จด้วยทองคำาในทา่มกลาง 
แล้วให้ถักดว้ยเชือกสำาเร็จด้วยแก้วมกุดาในเบ้ืองบน; 
ธมฺมาสนำ ปฐมำ สุตฺตมเยหิ รชฺชุเกหิ วายาเปตฺวา มชฺเฌ สุวณฺณสุตฺตมเยหิ อุปริ มุตฺตามเยหิ๑ วายาเปสิ; 

พนักแห่งธรรมาสน์น้ัน ได้สำาเร็จดว้ยไม้จันทน์.
ตสฺส จนฺทนมโย อปสฺสโย อโหสิ.

นายอวโรชะ ครั้นให้ศาลารายสำาเร็จอย่างน้ีแล้ว 
เมื่อจะกระทำาการฉลองศาลา จึงนิมนต์พระศาสดาพร้อมด้วยภิกษุ ๖ ลา้น ๘ แสน ได้ถวายทานตลอด ๔ เดือน.
เอวำ กุญฺชรสาลำ นิฏฺฐาเปตฺวา สาลมหำ กโรนฺโต อฏฺฐสฏฺฐิภิกฺขุสตสหสฺเสหิ สทฺธึ สตฺถารำ นิมนฺเตตฺวา จตฺตาโร มาเส ทานำ อทาสิ.

ในวันสุดทา้ย เขาได้ถวายไตรจวีร.
โอสานทิวเส ติจีวรำ อทาสิ.

บรรดาภิกษุเหล่าน้ัน จีวรมีค่าพันหน่ึง ถึงแก่ภิกษุผู้ใหม่ในสงฆ์แล้ว.
ตตฺถ สงฺฆนวกสฺส สหสฺสคฺฆนิกำ ปาปุณิ.

เขาทำาบุญกรรม ในกาลแห่งพระวิปัสสีพุทธเจา้อย่างน้ันแล้ว เคลื่อนจากอัตภาพน้ัน ท่องเที่ยวไป
ในเทวดาและในมนุษย์ทั้งหลายในภัททกัปน้ี เกิดในสกุลเศรษฐีมีโภคะมาก ในกรุงพาราณสี ได้มีนามวา่ พาราณสีเศรษฐี.
เอวำ วิปสฺสิพุทฺธกาเล ปุญฺญกมฺมำ กตฺวา ตโต จุโต เทเวสุ จ มนุสฺเสสุ จ สำสรนฺโต 
อิมสฺมึ ภทฺทกปฺเป พาราณสิยำ มหาโภเค เสฏฺฐิกุเล นิพฺพตฺติตฺวา พาราณสีเสฏฺฐี นาม อโหสิ.

[เศรษฐีประสบฉาตกภยั]

วันหน่ึง เศรษฐีไปสู่ที่บำารุงพระราชา พบปุโรหิต จึงกลา่วว่า “ท่านอาจารย์ ท่านตรวจดูฤกษ์ยามหรือ?”
เอกทิวสำ ราชุปฏฺฐานำ คจฺฉนฺโต ปุโรหิตำ ทิสฺวา “กึ อาจริย นกฺขตฺตมุหุตฺตำ อุปธาเรถ -อิติ อาห.

ปุโรหิต. ครับ ผมตรวจด,ู เราทั้งหลาย จะมีการงานอะไรอื่น?
“อาม อุปธาเรมิ,  กึ อญฺญำ อมฺหากำ กมฺมำ -อิติ.

เศรษฐี. ถ้าอย่างน้ัน ความเป็นไปในชนบทจักเป็นเช่นไร?
“เตนหิ กีทิสำ ชนปทจาริตฺตำ -อิติ.

ปุโรหิต. ภัยอย่างหน่ึง จกัมี.
“เอกำ ภยำ ภวิสฺสติ -อิติ.

๑ สี. ย.ุ รชตมเยหิ สุตฺเตหิ.
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เศรษฐี. ชื่อวา่ภัยอะไร?
“กึ ภยำ นาม -อิติ.

ปุโรหิต. ฉาตกภัย๑ ทา่นเศรษฐี.
“ฉาตกภยำ เสฏฺฐี -อิติ.

เศรษฐี. จักมี เมื่อไร?
“กทา ภวิสฺสติ -อิติ.

ปุโรหิต. จักมี โดยลว่งไป ๓ ปี แต่ปีน้ี.
“อิโต ติณฺณำ สำวจฺฉรานำ อจฺจเยน -อิติ.

เศรษฐี ฟังคำาน้ันแล้วให้บุคคลทำากสิกรรมเป็นอันมาก รับ (ซ้ือ) จำาเพาะข้าวเปลือกแม้ด้วยทรพัย์ที่มีอยู่ในเรือน 
ให้กระทำาฉาง ๑,๒๕๐ ฉาง บรรจุฉางทั้งหมดให้เต็มด้วยข้าวเปลือก.
ตำ สุตฺวา เสฏฺฐี พหุำ กสิกมฺมำ กาเรตฺวา เคเห วิชฺชมานธเนนาปิ ธญฺญเมว คเหตฺวา อฑฺฒเตรสานิ โกฏฺฐสตานิ กาเรตฺวา 
สพฺพโกฏฺเฐ วิหีนำ ปูเรสิ.

เมื่อฉางไม่พอ ก็บรรจุภาชนะมตีุ่มเป็นต้นให้เต็มแล้ว ขุดหลุมฝังข้าวเปลือกที่เหลือในแผ่นดิน. 
ให้ขยำาข้าวเปลือกที่เหลือจากที่ฝังไว้กับด้วยดิน ฉาบทาฝาทั้งหลาย.
โกฏฺเฐสุ อปฺปโหนฺเตสุ, จาฏิอาทีนิ ปูเรตฺวา อวเสสำ ภูมิยำ อาวาฏำ๒ กตฺวา นิขนิ. 
นิธานาวเสสำ มตฺติกาย สทฺธึ มทฺทิตฺวา ภิตฺติโย ลิมฺปาเปสิ.

โดยสมัยอื่นอีก เศรษฐีน้ัน เมื่อภัยคือความอดอยากถึงเข้าแล้ว ก็บริโภคข้าวเปลือกตามที่เก็บไว้, 
เมื่อข้าวเปลือกที่เก็บไวใ้นฉางและในภาชนะมีตุ่มเป็นต้นหมดแล้ว, จึงให้เรียกชนผู้เป็นบริวารมาแล้ว กลา่วว่า 
“พ่อท้ังหลาย ท่านท้ังหลายจงไป จงเข้าไปสู่ภูเขาแล้วเป็นอยู่ ประสงค์จะมาสู่สำานักของเรา ก็จงมาในเวลาท่ีมีภิกษาอันหาได้ง่าย, 
ถ้าไม่อยากจะมา, ก็จงเป็นอยู่ในที่น้ันเถิด.”
โส อปเรน สมเยน, ฉาตกภเย สมฺปตฺเต, ยถานิกฺขิตฺตำ ธญฺญำ ปริภุญฺชนฺโต, 
โกฏฺเฐสุ จ จาฏิอาทีสุ จ นิกฺขิตฺตธญฺเญ ปริกฺขีเณ, ปริชเน ปกฺโกสาเปตฺวา อาห 
“คจฺฉถ ตาตา, ปพฺพตำ ปวิสิตฺวา ชีวนฺตา สุภิกฺขกาเล มม สนฺติกำ อาคนฺตุกามา อาคจฺฉถ, โน เจ,๓ ตตฺเถว ชีวถ -อิติ.

ชนเหล่าน้ันได้กระทำาเหมือนอย่างน้ันแล้ว.
เต ตถา อกำสุ.

สว่นทาสผู้ทำาการรับใช้๔ คนหน่ึงชื่อวา่ปุณณะ เหลืออยู่ในสำานักของเศรษฐีน้ัน.
ตสฺส ปน สนฺติเก เวยฺยาวจฺจกโร เอโก ปุณฺโณ นาม ทาโส โอหียิ.

๑ ภัยคือความอดอยากหรือความหิว.
๒ สี. ย.ุ อาวาเฏ.
๓ สี. ย.ุ อนาคนฺตุกามา
๔ เวยยฺาวจฺจกโร โดยพยญัชนะแปลว่า ผู้กระทำาซึ่งกรรมแห่งบุคคลผู้ขวนขวาย.
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รวมเป็นคน ๕ คนเท่าน้ัน คือ เศรษฐี ภรรยาของเศรษฐี บุตรของเศรษฐี บุตรสะใภ้ของเศรษฐี กับนายปุณณะน้ัน
“เตน สทฺธึ เสฏฺฐี เสฏฺฐิชายา เสฏฺฐิปุตฺโต เสฏฺฐิสุณิสา -อิติ ปญฺเจว ชนา อเหสุำ.

ชนเหล่าน้ัน, แม้เมื่อข้าวเปลือกที่ฝังไวใ้นหลุมในแผ่นดินหมดสิ้นแล้ว, 
พังดินที่ฉาบไว้ที่ฝาแล้ว แช่นำ้า ยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยข้าวเปลือกที่ได้แลว้จากฝาน้ัน.
เต, ภูมิยำ อาวาเฏสุ นิหิตธญฺเญปิ ปริกฺขีเณ, ภิตฺติมตฺติกำ ปาเตตฺวา เตเมตฺวา ตโต ลทฺธธญฺเญน ยาปยึสุ.

ครั้งน้ัน ภรรยาของเศรษฐีน้ัน เมื่อความหิวครอบงำาอยู่ เมื่อดินสิ้นไปอยู่ พังดินที่เหลืออยู่ในส่วนแห่งฝาทั้งหลายลงแล้ว แช่นำ้า 
ได้ข้าวเปลือกประมาณกึ่งอาฬหกะ๑ ตำาแลว้ ถือเอาข้าวสารประมาณทะนานหน่ึง ใส่ไว้ในหม้อในหน่ึง เพราะความกลัวแตโ่จร
ว่า “ในเวลาเกิดฉาตกภัย พวกโจรมีมาก” ปิดแล้วฝังตั้งไวใ้นแผ่นดิน.
อถสฺส ชายา, ฉาตเก อวตฺถรนฺเต, มตฺติกาย ขียมานาย, ภิตฺติปเทเสสุ๒ อวสิฏฺฐมตฺติกำ ปาเตตฺวา เตเมตฺวา 
อฑฺฒาฬฺหกมตฺเต วีหี ลภิตฺวา โกฏฺเฏตฺวา เอกำ ตณฺฑุลนาฬึ คเหตฺวา “ฉาตกกาเล พหู โจรา โหนฺติ -อิติ 
โจรภเยน เอกสฺมึ กุเฏ ปกฺขิปิตฺวา ปิทหิตฺวา ภูมิยำ นิกฺขนิตฺวา ฐเปสิ.

ลำาดับน้ัน เศรษฐีมาจากที่บำารุงแห่งพระราชาแล้ว กลา่วกะนางว่า “นางผู้เจริญ ฉันหิว, อะไรๆ มีไหม?”
อถ นำ เสฏฺฐี ราชุปฏฺฐานโต อาคนฺตฺวา อาห “ภทฺเท ฉาโตมฺหิ, อตฺถิ กิญฺจิ -อิติ.

นางน้ัน ไม่ได้กลา่วถึงสิ่งที่มีอยู่วา่ “ไม่มี” กลา่วว่า “นาย ข้าวสารมีอยู่ทะนานหน่ึง.”
สา วิชฺชมานำ “นตฺถิ -อิติ อวตฺวา “สามิ เอกา ตณฺฑุลนาฬี อตฺถิ -อิติ อาห.

เศรษฐี. ข้าวสารทะนานหน่ึงน้ัน อยู่ที่ไหน?
“กหำ สา -อิติ.

ภรรยา. ฉันฝังตั้งไว้ เพราะกลัวแต่โจร.
“โจรภเยน เม นิขนิตฺวา ฐปิตา -อิติ.

เศรษฐี. ถ้ากระน้ัน หล่อนจงขุดมันข้ึนมาแล้ว หุงต้มอะไรๆ เถิด.
“เตนหิ นำ อุทฺธริตฺวา กิญฺจิ ปจาหิ -อิติ.

ภรรยา. ถ้าฉันจักต้มข้าวต้ม. กจ็ักเพียงพอกัน ๒ มื้อ; 
ถ้าฉันจักหุงข้าวสวย, ก็จักเพียงพอเพียงมื้อเดียวเทา่น้ัน; ฉันจักหุงต้มอะไรล่ะ? นาย.

“สเจ ยาคุำ ปจิสฺสามิ, เทฺว วาเร ภวิสฺสติ:  สเจ ภตฺตำ ปจิสฺสามิ, เอกวารเมว ภวิสฺสติ; กึ ปจามิ สามิ -อิติ.

เศรษฐี. ปัจจัยอย่างอื่นของพวกเราไม่ม,ี พวกเราต่อบริโภคข้าวสวยแล้วก็จกัตาย; หล่อนจงหุงข้าวสวยน่ันแหละ.
“อมฺหากำ อญฺโญ ปจฺจโย นตฺถิ, ภตฺตำ ภุญฺชิตฺวาว มริสฺสาม, ภตฺตเมว ปจาหิ -อิติ.

ภรรยาของเศรษฐีน้ัน หุงข้าวสวยแล้ว แบ่งให้เป็น ๕ สว่น คดข้าวสวยสว่นหน่ึงวางไว้ข้างหน้าของเศรษฐี.
สา ภตฺตำ ปจิตฺวา ปญฺจ โกฏฺฐาเส กตฺวา เสฏฺฐิโน ภตฺตโกฏฺฐาสำ วฑฺเฒตฺวา ปุรโต ฐเปสิ.

๑ อาฬหกหนึ่ง คือ ๔ ทะนาน กึ่งอาฬหก คือ ๒ ทะนาน.
๒ สี. ภิตตฺิปาทาเยว. ยุ. ภิตตฺิปาเทสุ.
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[เศรษฐีถวายภัตรแก่พระปัจเจกพุทธเจ้า]

ในขณะน้ัน พระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หน่ึงที่ภูเขาคันธมาทน์ ออกจากสมาบัติ.
ตสฺมึ ขเณ คนฺธมาทนปพฺพเต เอโก ปจฺเจกพุทฺโธ สมาปตฺติโต วุฏฺฐหิ.

ทราบวา่ ในภายในสมาบัติ ความหิวย่อมไม่เบียดเบียน เพราะผลแห่งสมาบัติ, 
แตว่่า เมื่อพระปัจเจกพุทธเจา้ทั้งหลายออกจากสมาบัติแล้ว ความหิวมีกำาลังย่อมเกิดข้ึน เป็นราวกะวา่เผาพื้นท้องอยู่; 
เพราะฉะน้ัน พระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่าน้ัน ตรวจดูฐานะที่จะได้ (อาหาร) แล้ว จึงไป.
อนฺโตสมาปตฺติยำ กิร สมาปตฺติผเลน ชิฆจฺฉา น พาธติ,  สมาปตฺติวุฏฺฐิตานำ ปน พลวตี หุตฺวา อุทรปฏลำ ฑหนฺตี วิย อุปฺปชฺชติ; 
ตสฺมา เต ลภนฏฺฐานำ โอโลเกตฺวา คจฺฉนฺติ.

กใ็นวันน้ัน ชนทั้งหลาย ถวายทานแกพ่ระปัจเจกพุทธเจา้เหล่าน้ันแล้ว 
ย่อมได้สมบัติ บรรดาสมบัติมตีำาแหน่งเสนาบดีเป็นต้นอยา่งใดอยา่งหน่ึง; 
ตำ ทิวสญฺจ เตสำ ทานำ ทตฺวา เสนาปติฏฺฐานาทีสุ อญฺญตรำ สมฺปตฺตึ ลภนฺติ; 

เพราะฉะน้ัน พระปัจเจกพุทธเจ้าแม้น้ัน ตรวจดูอยู่ดว้ยทิพยจักษุ ดำาริว่า “ฉาตกภัย เกิดข้ึนแล้วในชมพูทวีปทั้งสิ้น, 
และในเรือนเศรษฐี เขาหุงข้าวสุก๑ อันสำาเร็จด้วยข้าวสารทะนานหน่ึง เท่าน้ันเพื่อคน ๕ คน; 
ชนเหล่าน้ันจักมีศรัทธา หรืออาจเพื่อจะทำาความสงเคราะห์แก่เราหรือหนอแล?” เห็นความที่ชนเหล่าน้ันเป็นผู้มีศรทัธา 
ทั้งสามารถเพื่อจะทำาความสงเคราะห์ จึงถือเอาบาตรจวีรไปแสดงตนยืนอยู่ที่ประตู (เรือน) ข้างหน้าของเศรษฐี.
ตสฺมา โสปิ ทิพฺเพน จกฺขุนา โอโลเกนฺโต “สกลชมฺพุทีเป ฉาตกภยำ อุปฺปนฺนำ, เสฏฺฐิเคเห จ ปญฺจนฺนำ ชนานำ นาฬิโกทโนว ปกฺโก; 
สทฺธา นุ โข เอเต สกฺขิสฺสนฺติ วา มม สงฺคหำ กาตุำ -อิติ เตสำ สทฺธภาวญฺจ สงฺคหำ กาตุำ สมตฺถภาวญฺจ ทิสฺวา 
ปตฺตจีวรมาทาย คนฺตฺวา เสฏฺฐิสฺส ปุรโต ทฺวาเร ฐิตเมว อตฺตานำ ทสฺเสสิ.

เศรษฐีน้ัน พอเห็นทา่นเข้า ก็มจีิตเลื่อมใส คดิวา่ “เราประสบฉาตกภัยเห็นปานน้ี เพราะความที่เราไม่ให้ทานแม้ในกาลก่อน, 
ก็แลภัตรน้ี พึงรักษาเราไว้ส้ินวันเดียวเท่าน้ัน, ส่วนภัตรท่ีเราถวายแล้วแก่พระผู้เป็นเจ้า จักนำาประโยชน์เก้ือกูลมาแก่เราหลายโกฏิกัป” 
แล้วนำาถาดแห่งภัตรน้ันออก เข้าไปหาพระปัจเจกพุทธเจา้ ไหวด้้วยเบญจางคประดิษฐ์ นิมนต์ให้เข้าไปสู่เรอืน,  
เมื่อท่านน่ังบนอาสนะแล้ว, จึงลา้งเท้า (ของท่าน) วาง (ถาดภัตร) ไว้บนตั่งทอง 
แล้วถือเอาถาดภตัรน้ัน มาตักลงในบาตรของพระปัจเจกพุทธเจ้า.
โส ตำ ทิสฺวาว ปสนฺนจิตฺโต “ปุพฺเพปิ มยา ทานสฺส อทินฺนตฺตา เอวรูปํ ฉาตกำ ทิฏฺฐำ, อิทำ โข ปน ภตฺตำ มำ เอกทิวสญฺเญว รกฺเขยฺย, 
อยฺยสฺส ปน ทินฺนำ อเนกาสุ กปฺปโกฏีสุ มม๒ หิตาวหำ ภวิสฺสติ -อิติ ตำ ภตฺตปาตึ อปเนตฺวา ปจฺเจกพุทฺธำ อุปสงฺกมิตฺวา 
ปญฺจปติฏฺฐิเตน วนฺทิตฺวา เคหำ ปเวเสตฺวา อาสเน นิสินฺนสฺส ปาเท โธวิตฺวา สุวณฺณปีเฐ ฐเปตฺวา ตำ ภตฺตปาตึ อาทาย 
ปจฺเจกพุทฺธสฺส ปตฺเต โอกิริ.

เมื่อภัตรเหลือกึ่งหน่ึง, พระปัจเจกพุทธเจา้ เอามือปิดบาตรเสีย.
อุปฑฺฒาวเสเส ภตฺเต๓, ปจฺเจกพุทฺโธ หตฺเถน ปตฺตำ ปิทหิ.

๑ แปลหักประโยคกรรมเป็นประโยคกัตตุ.
๒ ยุ. “มม -อิติ นตฺถ.ิ
๓ สี. ย.ุ เอตฺถนฺตเร “ทินฺเน -อิติ ทิสฺสติ.
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ทีน้ัน เศรษฐี จึงกลา่วกะพระปัจเจกพุทธเจา้น้ันว่า  
“ข้าแต่ทา่นผู้เจริญ น้ีเป็นส่วนหน่ึงแห่งข้าวสุกที่เขาหุงไว้เพื่อคน ๕ คน ดว้ยข้าวสารทะนานหน่ึง, 
กระผมไม่อาจเพื่อจะแบ่งภัตรน้ีให้เป็น ๒ ส่วน, ขอท่านจงอย่ากระทำาความสงเคราะห์แก่กระผมในโลกน้ีเลย, 
กระผมใคร่เพื่อจะถวายไมใ่ห้มีส่วนเหลือ” แล้วได้ถวายภัตรทั้งหมด.
อถ นำ “ภนฺเต เอกาย ตณฺฑุลนาฬิยา ปญฺจนฺนำ ชนานำ ปกฺกโอทนสฺส อยำ เอโก โกฏฺฐาโส, อิมำ ทฺวิธา กาตุำ น สกฺกา, 
มา มยฺหำ อิธ โลเก สงฺคหำ กโรถ, นิรวเสสำ ทาตุกาโมมฺหิ -อิติ วตฺวา สพฺพำ ภตฺตมทาสิ, 

ก็แล ครั้นถวายแล้ว ไดต้ั้งความปรารถนาว่า 
“ข้าแต่ทา่นผู้เจริญ ข้าพเจ้าอยา่ได้ประสบฉาตกภัยเห็นปานน้ี ในที่ข้าพเจา้เกิดอีกเลย, 
ต้ังแต่บัดน้ีไป ข้าพเจ้าจึงสามารถเพ่ือจะให้ภัตรอันเป็นพืชแก่ชาวชมพูทวีปท้ังส้ิน, ไม่พึงทำาการงานเล้ียงชีพด้วยมือของตนเอง,  
ในขณะที่ข้าพเจา้ใช้ให้คนชำาระฉาง ๑,๒๕๐ ฉางแล้ว สนานศรีษะน่ังอยู่ที่ประตูแห่งฉางเหล่าน้ันแล้ว แลดใูนเบ้ืองบนเท่าน้ัน 
ธารแห่งข้าวสาลีแดง พึงตกลงมายังฉางทั้งหมดให้เต็มเพื่อข้าพเจา้, และผู้น้ีน่ันแหละจงเป็นภรรยา, ผู้น้ีน่ันแหละจงเป็นบุตร,  
ผู้น้ีแหละจงเป็นหญิงสะใภ้, ผู้น้ีน่ันแหละ จงเป็นทาสของข้าพเจ้า ในสถานที่ข้าพเจ้าเกิดแล้วๆ.”
ทตฺวา จ ปน ปตฺถนำ ฐเปสิ “มา ภนฺเต ปุน นิพฺพตฺตฏฺฐาเน เอวรูปํ ฉาตกภยำ อทฺทสำ, 
อิโต ปฏฺฐาย สกลชมฺพุทีปวาสีนำ วีชภตฺตำ ทาตุำ สมตฺโถ ภเวยฺยำ,  สหตฺเถน กมฺมำ กตฺวา ชีวิตำ น กปฺเปยฺยำ, 
อฑฺฒเตรสโกฏฺฐสตานิ โสธาเปตฺวา สีสำ นหายิตฺวา เตสำ ทฺวาเร นิสีทิตฺวา อุทฺธำ โอโลกิตกฺขเณเยว เม รตฺตสาลิธารา 
ปติตฺวา สพฺพโกฏฺเฐ ปูเรยฺยุำ, นิพฺพตฺตนิพฺพตฺตฏฺฐาเน จ เม อยเมว ภริยา, อยเมว ปุตฺโต, อยเมว สุณิสา, อยเมว ทาโส โหตุ -อิติ.

[ทัHง ๕ คนปรารถนาให้ได้อยูร่่วมกัน]

ฝา่ยภรรยาของเศรษฐีน้ัน ก็คดิว่า “เมื่อสามีของเราถูกความหิวเบียดเบียนอยู่ เราก็ไม่อาจเพื่อจะบริโภคได้” 
จึงถวายส่วนของตนแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วตั้งความปรารถนาว่า 
“ข้าแต่ทา่นผู้เจริญ จำาเดิมแต่น้ี ดิฉันไม่พึงประสบฉาตกภัยเห็นปานน้ี ในสถานที่ดิฉันเกิดแล้ว, 
อน่ึง แม้เมื่อดิฉันวางถาดภัตรไว้ข้างหน้า ให้อยู่ซ่ึงภัตรแก่ชาวชมพูทวีปทั้งสิ้น, 
ดิฉันยังไม่ลุกข้ึนเพียงใด, ที่แห่งภัตรทีด่ิฉันตักแล้วๆ จงเป็นของบริบูรณ์อยู่อยา่งเดิมเพียงน้ัน, 
ทา่นผู้น้ีแหละจงเป็นสามี, ผู้น้ีแหละจงเป็นบุตร, ผู้น้ีแหละจงเป็นหญิงสะใภ้, ผู้น้ีแหละจงเป็นทาส (ของดิฉัน).” 
ภริยาปิสฺส “มม สามิเก ชิฆจฺฉาย ปีฬิยมาเน, น สกฺกา มยา ภุญฺชิตุำ -อิติ จินฺเตตฺวา 
อตฺตโน โกฏฺฐาสำ ปจฺเจกพุทฺธสฺส ทตฺวา ปตฺถนำ ฐเปสิ “ภนฺเต อิโต ปฏฺฐาย นิพฺพตฺตฏฺฐาเน เอวรูปํ ฉาตกภยำ น ปสฺเสยฺยำ, 
ภตฺตถาลิกำ๑ ปุรโต กตฺวา สกลชมฺพุทีปวาสีนำ ภตฺตำ เทนฺติยาปิ จ เม, ยาว น อุฏฺฐหามิ; ตาว คหิตคฺคหิตฏฺฐานำ ปูริตเมว โหตุ, 
อยเมว สามิโก, อยเมว ปุตฺโต, อยเมว สุณิสา, อยเมว ทาโส โหตุ -อิติ.

๑ สี. ย.ุ อาฬฺหกถาลิกำ.
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แม้บุตรของเศรษฐีน้ัน ก็ถวายส่วนของตนแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าแล้ว ตั้งความปรารถนาวา่  
“จำาเดิมแต่น้ีไป ข้าพเจ้าไมพ่ึงประสบฉาตกภัยเห็นปานน้ี, 
อน่ึง เมื่อข้าพเจ้าถือเอาถุงกหาปณะหน่ึงพัน แม้ให้กหาปณะแก่ชาวชมพูทวีปทั้งสิ้นอยู่ ถุงน้ีจงเต็มอยู่อยา่งเดิม, 
ทา่นทั้ง ๒ น้ีน่ันแหละจงเป็นมารดาบิดา, หญิงคนน้ีจงเป็นภรรยา. ผู้น้ีจงเป็นทาส ของข้าพเจ้า.”
ปุตฺโตปิสฺส อตฺตโน โกฏฺฐาสำ ปจฺเจกพุทฺธสฺส ทตฺวา ปตฺถนำ ฐเปสิ “อิโต ปฏฺฐาย เอวรูปํ ฉาตกภยำ น ปสฺเสยฺยำ, 
เอกญฺจ เม สหสฺสตฺถวิกำ คเหตฺวา สกลชมฺพุทีปวาสีนำ กหาปณำ เทนฺตสฺสาปิ, อยำ ถวิกา ปริปุณฺณา ว โหตุ, 
อิเมเยว เม มาตาปิตโร โหนฺตุ, อยำ ภริยา, อยำ ทาโส -อิติ.

แม้ลูกสะใภ้ของเศรษฐีน้ัน ถวายสว่นของตนแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าแล้ว ก็ตั้งความปรารถนาวา่ 
“จำาเดิมแต่น้ีไป ดิฉันไม่พึงพบเห็นฉาตกภัยเห็นปานน้ี,  อน่ึง เมื่อดิฉันตั้งกระบุงข้าวเปลือกกระบุงหน่ึงไว้ข้างหน้า 
แม้ให้อยู่ซ่ึงภัตรอันเป็นพืชแก่ชาวชมพทูวีปทั้งสิ้น ความหมดสิ้นไป อย่าปรากฏ, 
ทา่นทั้ง ๒ น้ีน่ันแหละจงเป็นแม่ผัวและพ่อผัว, ผู้น้ีน่ันแหละจงเป็นสามี, ผู้น้ีน่ันแหละจงเป็นทาส (ของดิฉัน).”
สุณิสาปิสฺส อตฺตโน โกฏฺฐาสำ ปจฺเจกพุทฺธสฺส ทตฺวา ปตฺถนำ ฐเปสิ “อิโต ปฏฺฐาย เอวรูปํ ฉาตกภยำ น ปสฺเสยฺยำ, 
เอกญฺจ เม ธญฺญปิฏกำ ปุรโต ฐเปตฺวา สกลชมฺพุทีปวาสีนำ วีชภตฺตำ เทนฺติยาปิ, ขีณภาโว มา ปญฺญายิตฺถ, 
อิเมเยว สสฺสุสสฺสุรา โหนฺตุ, อยเมว สามิโก, อยเมว ทาโส -อิติ.

แม้ทาสของเศรษฐีน้ัน ก็ถวายส่วนของตนแด่พระปัจเจกพทุธเจ้าแล้ว กต็ั้งความปรารถนาว่า 
“จำาเดิมแต่น้ีไป ข้าพเจ้าไมพ่ึงพบเห็นฉาตกภัยเห็นปานน้ี, คนเหล่าน้ีทั้งหมดจงเป็นนาย.  และเมื่อข้าพเจา้ไถนาอยู่, 
รอย ๗ รอยประมาณเท่าเรือโกลน คือ ‘ข้างน้ี ๓ รอย ข้างโน้น ๓ รอยในท่ามกลางรอย ๑, จงเป็นไป.”
ทาโสปิสฺส อตฺตโน โกฏฺฐาสำ ปจฺเจกพุทฺธสฺส ทตฺวา ปตฺถนำ ฐเปสิ “อิโต ปฏฺฐาย เอวรูปํ ฉาตกภยำ น ปสฺเสยฺยำ, 
สพฺเพ อิเม สามิกา โหนฺตุ, กสนฺตสฺส จ เม, ‘อิโต ติสฺโส  เอโต ติสฺโส  มชฺเฌ เอกาติ ทารุอมฺพณมตฺตา สตฺต สิตาโย คจฺฉนฺตุ -อิติ.

นายปุณณะน้ัน ปรารถนาตำาแหน่งเสนาบดีก็สามารถจะได้ในวันน้ันเทียว 
แตว่่า ด้วยความรักในนายทั้งหลาย เขาจึงตั้งความปรารถนาว่า “คนเหล่าน้ีน่ันแหละจงเป็นนายของข้าพเจา้.
โส ตำ ทิวสำ เสนาปติฏฺฐานำ ปฏฺเฐตฺวา ลทฺธุำ สมตฺโถว, สามิเกสุ ปน สิเนเหน “อิเมเยว เม สามิกา โหนฺตุ -อิติ ปตฺถนำ ฐเปสิ.

ในที่สดุแห่งถ้อยคำาของชนทั้งหมด พระปัจเจกพุทธเจ้ากลา่ววา่ “จงเป็นอย่างน้ันเถิด” 
แล้วกระทำาอนุโมทนาดว้ยคาถาของพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วคดิวา่ “เรายังจิตของชนทั้งหลายเหล่าน้ีให้เลื่อมใส ย่อมควร” 
จึงอธิษฐานว่า “ชนเหล่าน้ี จงเห็นเราจนถึงภูเขาคันธมาทน์” ดังน้ีแล้ว ก็หลีกไป.
ปจฺเจกพุทฺโธ สพฺเพสำปิ วจนาวสาเน “เอวำ โหตุ -อิติ วตฺวา ปจฺเจกพุทฺธคาถาหิ อนุโมทนำ กตฺวา 
“มยา อิเมสำ จิตฺตำ ปสาเทตุำ วฏฺฏติ -อิติ จินฺเตตฺวา “ยาว คนฺธมาทนปพฺพตา อิเม ชนา มำ ปสฺสนฺตุ -อิติ อธิฏฺฐหิตฺวา ปกฺกามิ.

แม้ชนเหล่าน้ัน ได้ยืนแลดูอยู่เทียว.
เตปิ โอโลเกนฺตาว อฏฺฐำสุ.

พระปัจเจกพุทธเจา้น้ันไปแล้ว แบ่งภัตรน้ันกับดว้ยพระปัจเจกพุทธเจ้า ๕๐๐ องค์.
โส คนฺตฺวา ตำ ภตฺตำ ปญฺจหิ ปจฺเจกพุทฺธสเตหิ สทฺธึ สำวิภชิ.
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ด้วยอานุภาพแห่งพระปัจเจกพุทธเจ้าน้ัน ภตัรน้ันเพียงพอแล้วแกพ่ระปัจเจกพุทธเจา้ทั้งหมด.
ตำ ตสฺสานุภาเวน สพฺเพสำ ปโหสิ.

ชนแม้เหล่าน้ัน ได้ยืนแลดูอยู่ทีเดียว.
เตปิ โอโลเกนฺตาว อฏฺฐำสุ.

[อานิสงส์ของการถวายทาน]

ก็เมื่อเวลาเที่ยงล่วงไปแล้ว ภรรยาเศรษฐีลา้งหม้อข้าวแล้ว ปิดตั้งไว้.
อติกฺกนฺเต ปน มชฺฌนฺติเก, เสฏฺฐิภริยา อุกฺขลึ โธวิตฺวา ปิทหิตฺวา ฐเปสิ.

ฝา่ยเศรษฐี ถูกความหิวบีบคั้น นอนแล้วหลับไป.
เสฏฺฐีปิ ชิฆจฺฉาย ปีฬิโต นิปชฺชิตฺวา นิทฺทำ โอกฺกมิ.

เศรษฐีน้ัน ต่ืนข้ึนในเวลาเย็น กล่าวกะภรรยาวา่ “นางผู้เจริญ ฉันหิวเหลือเกิน, ข้าวตัง๑ ก้นหม้อมีอยู่บ้างไหมหนอ?”
โส สายณฺหสมเย ปพุชฺฌิตฺวา ภริยำ อาห “ภทฺเท อติวิย ฉาโตมฺหิ, อตฺถิ นุ โข อุกฺขลิยา ตเล ฌามกสิตฺถานิ -อิติ.

ภรรยาน้ัน แม้ทราบความที่ตนลา้งหม้อตั้งไว้แลว้ ก็ไม่กลา่วว่า “ไม่มี” 
คดิวา่ “เราเปิดหม้อข้าวแล้วจึงจะบอก” ดังน้ีแล้ว จึงลกุข้ึนไปสู่ที่ใกล้หม้อข้าวแล้ว เปิดหม้อข้าว.
สา โธวิตฺวา อุกฺขลิยา ฐปิตภาวำ ชานนฺตีปิ “นตฺถิ -อิติ อวตฺวา “อุกฺขลึ วิวริตฺวา อาจิกฺขิสฺสามิ -อิติ 
อุฏฺฐาย อุกฺขลิยา มูลำ คนฺตฺวา อุกฺขลึ วิวริ.

ในขณะน้ันเอง หม้อข้าวเต็มด้วยภตัร มีสีเช่นกับดอกมะลติูม ได้ดุนฝาละมี๒ตั้งอยู่แล้ว.
ตาวเทว สุมนมกุลสทิสวณฺณสฺส ภตฺตสฺส ปูรา อุกฺขลิ ปิธานำ อุกฺขิปิตฺวา อฏฺฐาสิ.

ภรรยาน้ัน เห็นภัตรน้ันแล้ว เป็นผู้มีสรรีะอันปีติถูกต้องแล้ว กลา่วกะเศรษฐวี่า “จงลุกข้ึนเถิด นาย, ดิฉันล้างหม้อข้าวปิดไว้, 
แต่หม้อข้าวน้ันน่ัน เต็มดว้ยภัตร มีสเีช่นกับด้วยดอกมะลิตูม, ชื่อวา่บุญทั้งหลายควรที่จะกระทำา, ชื่อวา่ทานควรจะให้; 
ขอท่านจงลกุข้ึนเถิด นาย, บริโภคเสียเถิด.”
สา ตำ ทิสฺวา ปีติยา ผุฏฺฐสรีรา เสฏฺฐึ อาห “อุฏฺเฐหิ สามิ, อหำ อุกฺขลึ โธวิตฺวา ปิทหึ, สา ปเนสา สุมนมกุลสทิสวณฺณสฺส ภตฺตสฺส ปูรา, 
ปุญฺญานิ นาม กตฺตพฺพรูปานิ, ทานำ นาม ทาตพฺพยุตฺตกำ; อุฏฺเฐหิ สามิ, ภุญฺชสฺสุ -อิติ.

ภรรยาน้ัน ได้ให้ภัตรแก่บิดาและบุตรทั้ง ๒ แล้ว.
สา ทฺวินฺนำ ปิตาปุตฺตานำ ภตฺตำ อทาสิ.

เมื่อบิดาและบุตรน้ัน บริโภคเสรจ็ ลุกข้ึนแล้ว, นางน่ังบริโภคกับด้วยลูกสะใภ้แลว้ ไดใ้ห้ภัตรแก่นายปุณณะ.
เตสุ ภุญฺชิตฺวา อุฏฺฐิเตสุ,  สุณิสาย สทฺธึ นิสีทิตฺวา ภุญฺชิตฺวา ปุณฺณสฺส ภตฺตำ อทาสิ.

ที่แห่งภัตรอันชนเหล่าน้ันตักแลว้ๆ ย่อมไม่สิ้นไป. ปรากฏเฉพาะตรงที่ตกัด้วยทัพพีคราวเดียวเท่าน้ัน.
คหิตคฺคหิตฏฺฐานำ น ขียติ.  กฏจฺฉุนา สกึ คหิตฏฺฐานเมว ปญฺญายติ.

๑ เมล็ดข้าวอันไฟไหม้ท้ังหลาย.
๒ ฝาละมี ส่ิงท่ีปิดปากหม้อดินท่ีเป็นหม้อข้าวหม้อแกง
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ในวันน้ันน่ันแล ฉางเป็นต้น ก็กลับเต็มแล้วโดยทำานองที่เต็ม ในก่อนน่ันแล.
ตำ ทิวสเมว โกฏฺฐาทโย ปุพฺเพ ปูริตนิยาเมเนว ปุน ปูรึสุ.

นางให้กระทำาการโฆษณาในเมืองวา่ “ภัตรเกิดข้ึนแล้วในเรือนของเศรษฐี, ผู้มีความต้องการดว้ยภัตรอันเป็นพืชจงมารับเอา.”
“เสฏฺฐิสฺส เคเห ภตฺตำ อุปฺปนฺนำ, วีชภตฺเตหิ อตฺถิกา อาคนฺตฺวา คณฺหนฺตุ -อิติ นคเร โฆสนำ กาเรสิ.

มนุษย์ทั้งหลาย ถือเอาภตัรอันเป็นพชืจากเรอืนของเศรษฐีน้ันแล้ว.
มนุสฺสา ตสฺส เคหโต วีชภตฺตำ คณฺหึสุ.

แม้ชาวชมพูทวีปทั้งสิ้น ก็อาศัยเศรษฐีน้ัน ไดช้ีวิตแลว้น่ันแล.
สกลชมฺพุทีปวาสิโนปิ ตำ นิสฺสาย ชีวิตำ ลภึสุเยว.

[เศรษฐีและคณะไปเกิดท่ีภัททิยนคร]

เศรษฐีน้ัน เคลื่อนจากอัตภาพน้ันแล้ว บังเกิดในเทวโลก ท่องเที่ยวอยูใ่นเทวโลกและมนุษยโลก 
ในพุทธุปบาทกาลน้ี บังเกดิในสกุลเศรษฐี ในภทัทิยนคร.
โส ตโต จุโต เทวโลเก นิพฺพตฺติตฺวา เทวมนุสฺเสสุ สำสรนฺโต อิมสฺมึ พุทฺธุปฺปาเท ภทฺทิยนคเร เสฏฺฐิกุเล นิพฺพตฺติ.

แม้ภรรยาของเขา บังเกิดในสกุลมีโภคะมากเจริญวัยแล้ว ก็ได้ไปสู่เรือนของท่านเศรษฐีน้ันน่ันเอง.
ภริยาปิสฺส มหาโภคกุเล นิพฺพตฺติตฺวา วยปฺปตฺตา ตสฺเสว เคหำ อคมาสิ.

แพะทั้งหลายมีประการดังกลา่วแล้ว อาศัยกรรมในกาลกอ่นของเศรษฐีน้ันผุดข้ึนแล้วที่ภายหลังเรือน,
ตสฺส ปุพฺพกมฺมำ นิสฺสาย ปจฺฉาเคเห วุตฺตปฺปการา เมณฺฑกา อุฏฺฐหึสุ.

แม้บุตรก็ได้เป็นบุตรของท่านเหล่าน้ันแหละ, หญิงสะใภ้ก็ได้เป็นหญิงสะใภ้เหมือนกัน, ทาสก็ได้เป็นทาสเทียว.
ปุตฺโตปิ เนสำ ปุตฺโตว, สุณิสา สุณิสาว, ทาโส ทาโสว อโหสิ.

ต่อมาวันหน่ึง ท่านเศรษฐี ใคร่จะทดลองบุญของตน จึงให้คนชำาระฉาง ๑,๒๕๐ ฉาง สนานศีรษะแล้วน่ังท่ีประตู แหงนดูเบ้ืองบน.
อเถกทิวสำ เสฏฺฐี อตฺตโน ปุญฺญำ วีมำสิตุกาโม อฑฺฒเตรสานิ โกฏฺฐสตานิ๑ โสธาเปตฺวา สีสำ นหาโต ทฺวาเร นิสีทิตฺวา อุทฺธำ อุลฺโลเกสิ.

ฉางแม้ทั้งหมด เต็มแล้วด้วยข้าวสาลีแดง มีประการดังกลา่วแล้ว.
สพฺพานิปิ วุตฺตปฺปการานำ รตฺตสาลีนำ ปูรึสุ.

เศรษฐีน้ัน ใคร่จะทดลองบุญแม้ของชนที่เหลือ จึงกลา่วกะภรรยาและบุตรเป็นต้นว่า 
“เธอทั้งหลาย จงทดลองบุญแม้ของพวกเธอเถิด.”
โส เสสานำปิ ปุญฺญานิ วีมำสิตุกาโม ภริยญฺจ ปุตฺตาทโย จ “ตุมฺหากำปิ ปุญฺญานิ วีมำสถ -อิติ อาห.

๑ สี. ย.ุ โกฏฺฐาคารานิ.
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ลำาดับน้ัน ภรรยาของเศรษฐีน้ัน ประดับแล้วดว้ยเครื่องอลังการทั้งปวง, เมื่อมหาชนกำาลังแลดูอยู่น่ันแล, 
ใช้ให้คนตวงข้าวสารท้ังหลาย ให้หุงข้าวสวยด้วยข้าวสารเหล่าน้ัน น่ังบนอาสนะอันเขาปูลาดแล้วท่ีซุ้มประตู ถือทัพพีทองคำาแล้ว 
ให้ป่าวร้องวา่ “ผู้มีความตอ้งการดว้ยภัตรจงมา” แล้วได้ให้จนเต็มภาชนะที่ชนผู้มาแล้วๆ รับเอา.
อถสฺส ภริยา สพฺพาลงฺกาเรหิ๑ อลงฺกริตฺวา, มหาชนสฺส ปสฺสนฺตสฺเสว, ตณฺฑุเล มินาเปตฺวา เตหิ ภตฺตำ ปจาเปตฺวา 
ทฺวารโกฏฺฐเก ปญฺญตฺตาสเน นิสีทิตฺวา สุวณฺณกฏจฺฉุำ อาทาย “ภตฺเตน อตฺถิกา อาคจฺฉนฺตุ -อิติ โฆสาเปตฺวา 
อาคตาคตานำ คหิตภาชนานิ๒ ปูเรตฺวา อทาสิ.

เมื่อนางน้ันให้อยู่แม้จนหมดวัน ก็ปรากฏเฉพาะตรงทีต่ักดว้ยทัพพีเท่าน้ัน.
สกลทิวสมฺปิ เทนฺติยา, กฏจฺฉุนา คหิตฏฺฐานเมว ปญฺญายิ.

ก็ปทุมลักษณะเกิดเต็มฝา่มือข้างซ้าย, จันทลกัษณะเกิดเต็มฝ่ามือข้างขวา, เพราะนางจับหม้อข้าวด้วยมอืซ้าย 
จับทพัพดี้วยมือขวา แล้วถวายภตัรจนเต็มบาตรของภิกษุสงฆ์ แม้ของพระพุทธเจา้ในปางก่อนทั้งหลาย ด้วยประการดังน้ีแล.
ตสฺสา ปน ปุริมพุทฺธานำปิ ภิกฺขุสงฺฆสฺส วามหตฺเถน อุกฺขลึ ทกฺขิณหตฺเถน กฏจฺฉุำ คเหตฺวา เอวเมว ปตฺเต ปูเรตฺวา ภตฺตสฺส ทินฺนตฺตา 
วามหตฺถตลำ ปูเรตฺวา ปทุมลกฺขณำ นิพฺพตฺติ, ทกฺขิณหตฺถตลำ ปูเรตฺวา จนฺทลกฺขณำ นิพฺพตฺติ.

ก็เพราะเหตุที่นางถือเอาธมกรกกรองนำ้าถวายแก่ภิกษุสงฆ์เที่ยวไปๆ มาๆ; 
ฉะน้ัน จันทลักษณะจึงเกิดเต็มฝ่าเท้าเบ้ืองขวาของนาง,  ปทุมลักษณะจึงเกิดจนเต็มฝ่าเท้าเบ้ืองซ้ายของนางน้ัน.
ยสฺมา ปน ธมกรกำ อาทาย ภิกฺขุสงฺฆสฺส อุทกำ ปริสฺสาเวตฺวา ททมานา อปราปรำ วิจริ; 
เตนสฺสา ทกฺขิณปาทตลำ ปูเรตฺวา จนฺทลกฺขณำ นิพฺพตฺติ, วามปาทตลำ ปูเรตฺวา ปทุมลกฺขณำ นิพฺพตฺติ. 

เพราะเหตุน้ี ญาติทั้งหลายจึงขนานนามของนางวา่ “จันทปทุมา.”๓

ตสฺสา๔ อิมินา การเณน “จนฺทปทุมา -อิติ นามำ กรึสุ.

แม้บุตรของเศรษฐีน้ัน สนานศรีษะแล้ว ถือเอาถุงกหาปณะพันหน่ึง 
กลา่วว่า “ผู้มีความต้องการดว้ยกหาปณะทั้งหลายจงมา” แล้วไดใ้ห้จนเต็มภาชนะที่ชนผู้มาแล้วๆ รับเอา.
ปุตฺโตปิสฺส สีสำ นหาโต สหสฺสตฺถวิกำ อาทาย “กหาปเณหิ อตฺถิกา อาคจฺฉนฺตุ -อิติ วตฺวา อาคตาคตานำ คหิตภาชนานิ ปูเรตฺวา อทาสิ.

กหาปณะพันหน่ึงก็คงมีอยูใ่นถุงน่ันเอง.
ถวิกาย กหาปณสหสฺสำ อโหสิเยว.

แม้ลูกสะใภ้ของเศรษฐีน้ัน ประดับดว้ยเครื่องอลังการทั้งปวง ถือเอากระบุงข้าวเปลือกแล้ว น่ังที่ลานกลางแจ้ง กลา่วว่า 
“ผู้มีความต้องการดว้ยภัตรอันเป็นพืช จงมา” แล้วได้ให้จนเต็มภาชนะที่ชนผู้มาแล้วๆ รับเอา.
สุณิสาปิสฺส สพฺพาลงฺกาเรหิ อลงฺกริตฺวา วีหิปิฏกำ อาทาย อากาสงฺคเณ นิสินฺนา “วีชภตฺเตน อตฺถิกา อาคจฺฉนฺตุ -อิติ วตฺวา 
อาคตาคตานำ คหิตภาชนานิ ปูเรตฺวา อทาสิ.

๑ สี. ย.ุ สพพฺาลงฺการำ.
๒ ม. สี. ย.ุ อุปนตีภาชนานิ.
๓ มีลักษณะเหมือนพระจันทร์และดอกปทุม
๔ สี. ย.ุ ตสฺมา.
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กระบุง (ข้าวเปลือก) ก็คงเต็มอยู่ตามเดิมน่ันเอง.
ปิฏกำ ยถาปูริตเมว อโหสิ.

แม้ทาสของเศรษฐีน้ัน ประดับแล้วด้วยเครื่องอลังการทั้งปวง เทียมโคทั้งหลายที่แอกทองคำาดว้ยเชือกทองคำา 
ถือเอาด้ามปฏักทองคำา ให้ของหอมอันบุคคลพึงเจิมด้วยน้ิวท้ัง ๕ แก่โคท้ังหลาย สวมปลอกทองคำาท่ีเขาท้ังหลาย ไปสู่นาแล้วขับไป.
ทาโสปิสฺส สพฺพาลงฺกาเรหิ อลงฺกริตฺวา๑ สุวณฺณยุเค สุวณฺณโยตฺเตหิ โคเณ โยเชตฺวา สุวณฺณปโตทยฏฺฐึ อาทาย 
โคณานำ คนฺธปญฺจงฺคุลิกานิ ทตฺวา วิสาเณสุ สุวณฺณโกสเก ปฏิมุญฺจิตฺวา เขตฺตำ คนฺตฺวา ปาเชสิ.

รอย ๗ รอย คือ “ข้างน้ี ๓ รอย ข้างโน้น ๓ รอย ในท่ามกลางรอย ๒” ได้แตกแยกกันไปแล้ว.
“อิโต ติสฺโส  เอโต ติสฺโส  มชฺเฌ เอกา -อิติ สตฺต สิตา ภิชฺชิตฺวา อคมำสุ.

ชาวชมพูทวีปถือเอาสิ่งของ บรรดาภัตรพืชเงินทองเป็นต้น ตามที่ตนชอบใจจากเรือนของเศรษฐีเท่าน้ัน.
ชมฺพุทีปวาสิโน ภตฺตวีชหิรญฺญสุวณฺณาทีสุ ยถารุจิตำ เสฏฺฐิเคหโตเยว คณฺหึสุ.

เศรษฐีผู้มีอานุภาพมากอย่างน้ัน สดับว่า “ได้ยินว่า พระศาสดาเสด็จมาแล้ว” จึงคิดว่า “เราจักกระทำาการรับเสด็จพระศาสดา” 
ออกไปอยู่ พบพวกเดียรถีย์ในระหวา่งทาง, แม้ถูกพวกเดียรถีย์เหล่าน้ันห้ามอยู่ว่า 
“คฤหบดี ท่านเป็นผู้กิริยวาทะ๓ จะไปสู่สำานักของพระสมณโคดมผู้เป็นอกริิยวาทะ๔ เพราะเหตุไร?” 
ก็มิได้เชื่อถ้อยคำาของพวกเดียรถีย์เหล่าน้ันเลย ไปแล้ว ถวายบังคมพระศาสดาแล้ว น่ัง ณ ส่วนสุดข้างหน่ึง,
เอวำ มหานุภาโว เสฏฺฐี “สตฺถา กิร อาคโต -อิติ สุตฺวา “สตฺถุ ปจฺจุคฺคมนำ กริสฺสามิ -อิติ นิกฺขมนฺโต อนฺตรามคฺเค ติตฺถิเย ทิสฺวา, 
เตหิ “กสฺมา ตฺวำ คหปติ กิริยวาโท สมาโน อกิริยวาทสฺส สมณสฺส โคตมสฺส สนฺติกำ คจฺฉสิ -อิติ นิวาริยมาโนปิ 
เตสำ วจนำ อนาทยิตฺวาว คนฺตฺวา สตฺถารำ วนฺทิตฺวา เอกมนฺตำ นิสีทิ.

[โทษของคนอื่นเห็นได้ง่าย]

ลำาดับน้ัน พระศาสดา ตรัสอนุบุพพีกถาแก่เศรษฐีน้ัน. 
อถสฺส สตฺถา อนุปุพฺพีกถำ กเถสิ.

ในเวลาจบเทศนา เศรษฐีน้ันบรรลุโสดาปัตติผล แล้วกราบทูลความที่ตนถูกพวกเดียรถีย์กล่าวโทษแล้วห้ามไว้แดพ่ระศาสดา.
โส เทสนาวสาเน โสตาปตฺติผลำ ปตฺวา สตฺถุ ติตฺถิเยหิ อวณฺณำ วตฺวา อตฺตโน นิวาริตภาวำ อาโรเจสิ.

ครั้งน้ัน พระศาสดาตรัสกะทา่นเศรษฐีน้ันว่า “คฤหบดี ข้ึนชื่อว่าสตัว์เหล่าน้ีย่อมไม่เห็นโทษของตนแม้มาก, 
ย่อมโปรยโทษของชนเหล่าอ่ืนแม้ไม่มีอยู่ กระทำาให้มี ราวกะบุคคลโปรยแกลบลงในท่ีน้ันๆ ฉะน้ัน” ดังน้ีแล้ว จึงตรัสพระคาถาน้ีว่า
อถ นำ สตฺถา “คหปติ อิเม สตฺตา นาม มหนฺตำปิ อตฺตโน โทสำ น ปสฺสนฺติ, อวิชฺชมานำปิ ปเรสำ โทสำ วิชฺชมานกำ กตฺวา 
ตตฺถ ตตฺถ ภุสำ วิย โอปุนนฺติ -อิติ วตฺวา อิมำ คาถมาห

๑ ปมาทลิขิตำ มญฺเญ. อิธ ‘สีสำ นหาโต -อิติ ลิขิตพพฺำ.
๒ หมายความว่า มีลักษณะเหมือนพระจันทร์และดอกปทุม.
๓ ผู้กล่าวว่า กรรมอันบุคคลทำาแล้ว ช่ือว่าเป็นอันทำา.
๔ ผู้กล่าวว่า กรรมอันบุคคลทำาแล้วว่า ไม่เป็นอันทำา.
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“โทษของบุคคลเหล่าอื่นเห็นได้งา่ย, ฝา่ยโทษของตนเห็นได้ยาก; 
เพราะว่า บุคคลน้ันย่อมโปรยโทษของบุคคลเหล่าอ่ืน เหมือนบุคคลโปรยแกลบ, 
แตว่่าย่อมปกปิด (โทษ) ของตน เหมือนพรานนก ปกปิดอัตภาพ 
ด้วยเครื่องปกปิดฉะน้ัน.”

“สุทสฺสำ วชฺชมญฺเญสำ, อตฺตโน ปน ทุทฺทสำ; 
ปเรสำ หิ โส วชฺชานิ โอปุนาติ ยถา ภุสำ, 
อตฺตโน ปน ฉาเทติ กลึว กิตวา สโฐ -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทว่า สุทสฺสำ ความวา่ โทษคือความพลั้งพลาดของบุคคลอื่น แม้มีประมาณน้อย 
อันบุคคลเห็นได้งา่ย คืออาจเพื่อจะเห็นได้โดยงา่ยทีเดียว,  สว่นโทษของตน แม้ใหญ่ยิ่ง อันบุคคลเห็นได้ยาก.
ตตฺถ “สุทสฺสำ -อิติ; ปรสฺส อณุมตฺตำปิ วชฺชำ ขลิตำ สุทสฺสำ สุเขเนว ปสฺสิตุำ สกฺกา,  อตฺตโน ปน อติมหนฺตำปิ ทุทฺทสำ.

บทวา่ ปเรสำ หิ ความวา่ เพราะเหตุน้ันน่ันแล บุคคลน้ันย่อมโปรยโทษทั้งหลายของชนเหล่าอื่นในทา่มกลางสงฆ์เป็นต้น 
เหมือนบุคคลยืนบนที่สุดแล้วโปรยแกลบลงอยู่ฉะน้ัน.
ปเรสำ หิ -อิติ: เตเนว การเณน โส ปุคฺคโล สงฺฆมชฺฌาทีสุ ปเรสำ วชฺชานิ อุจฺจฏฺฐาเน ฐตฺวา ภุสำ โอปุนนฺโต วิย โอปุนาติ.

อตัภาพชื่อวา่ กลิ ดว้ยสามารถที่ประพฤติผิดในนกทั้งหลาย ในคำาวา่ กลวึ กิตวา สโฐ๑ น้ี.
กลึว กิตวา สโฐ -อิติ เอตฺถ สกุเณสุ อปรชฺฌนวเสน อตฺตภาโว กลิ นาม, 

เครื่องปกปิด มกีิ่งไม้ที่พอหักได้เป็นต้น ชือ่ว่า กิตวา (ในคำาวา่ “กติวา” น้ี).
สาขาภงฺคาทิกำ ปฏิจฺฉาทนำ กิตวา นาม,  

นายพราน ชื่อว่า สโฐ (ในคำาว่า “สโฐ” น้ี.) 
อธิบายว่า นายพรานนกประสงคจ์ะจับนกฆ่า ย่อมปกปิดอัตภาพด้วยเครื่องปกปิดฉันใด, บุคคลย่อมปกปิดโทษของตนฉันน้ัน.
สากุณิโก สโฐ นาม.  
ยถา สกุณลุทฺทโก สกุเณ คเหตฺวา มาเรตุกาโม กิตวาย อตฺตภาวำ ปฏิจฺฉาเทติ; เอวำ อตฺตโน วชฺชำ ฉาเทติ -อิติ อตฺโถ.

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลอุริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ -อิติ.

เรื่องเมณฑกเศรษฐี จบ.
เมณฺฑกเสฏฺฐิวตฺถุ.

๑ แก้อรรถตอนนี้ บางอาจารย์เห็นว่าใช้วินิจฉัย.
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๑๑. เรือ่งพระอุชฌานสัญญีเถระ
๑๑. อุชฺฌานสญฺญิตฺเถรวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพระเถระรูปหน่ึง อุชฌานสัญญี ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า 
“ปรวชฺชานุปสฺสิสฺส” เป็นต้น
“ปรวชฺชานุปสฺสิสฺส -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต อุชฺฌานสญฺญึ นาเมกำ เถรำ อารพฺภ กเถสิ.

[คุณวิเศษไม่เกิดแก่ผู้เพ่งโทษผู้อื่น]

ได้ยินว่า พระเถระน้ัน เที่ยวแส่หาแต่โทษของภิกษุทั้งหลายเท่าน้ันวา่ “ภิกษุน้ัน ย่อมนุ่งอยา่งน้ี, ภิกษุน้ี ย่อมห่มอย่างน้ี.”
โส กิร “อยำ เอวำ นิวาเสติ, เอวำ ปารุปติ -อิติ ภิกฺขูนำ อนฺตรเมว๑ คเวสนฺโต วิจรติ.

พวกภกิษุกราบทูลแด่พระศาสดาวา่ “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระเถระชื่อโน้น ย่อมกระทำาอย่างน้ี.”
ภิกฺขู “อสุโก นาม ภนฺเต เถโร เอวำ กโรติ -อิติ สตฺถุ อาโรเจสุำ.

พระศาสดา ตรัสวา่ “ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ตั้งอยูใ่นข้อวตัร กล่าวสอนอยู่อย่างน้ี ใครๆ ไม่ควรติเตียน, 
สว่นภิกษุใด แสวงหาโทษของชนเหล่าอื่น เพราะความมุ่งหมายในการยกโทษ กล่าวอย่างน้ีแล้วเที่ยวไปอยู่, 
บรรดาคุณวิเศษมีฌานเป็นต้น คณุวิเศษแม้อย่างหน่ึง ย่อมไม่เกิดข้ึนแก่ภิกษุน้ัน, 
อาสวะทั้งหลายเท่าน้ัน ยอ่มเจริญอยา่งเดียว” ดังน้ีแล้ว จึงตรัสพระคาถาน้ีว่า
สตฺถา “ภิกฺขเว วตฺตสีเส ฐตฺวา เอวำ โอวทนฺโต อนนุวาโท,๒  โย ปน อุชฺฌานสญฺญิตาย ปเรสำ อนฺตรำ ปริเยสมาโน เอวำ วตฺวา วิจรติ; 
ตสฺส ฌานาทีสุ เอโกปิ วิเสโส นุปฺปชฺชติ, เกวลำ อาสวาเยว วฑฺฒนฺติ -อิติ วตฺวา อิมำ คาถมาห

“อาสวะทั้งหลายย่อมเจริญแก่บุคคลน้ัน ผู้คอยดูโทษของบุคคลอื่น 
ผู้มีความมุ่งหมายในอันยกโทษเป็นนิตย์, 
บุคคลน้ัน เป็นผู้ไกลจากความสิ้นไปแห่งอาสวะ.”

“ปรวชฺชานุปสฺสิสฺส นิจฺจำ อุชฺฌานสญฺญิโน 
อาสวา ตสฺส วฑฺฒนฺติ อารา โส อาสวกฺขยา -อิติ.

๑ สี. ย.ุ รนฺธเมว.
๒ “อนนุวชฺโช -อิติ ยุตตฺตรำ.
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[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทว่า อุชฺฌานสญฺญิโน ความว่า บรรดาธรรมทั้งหลายมีฌานเป็นต้น 
ธรรมแม้อย่างหน่ึง ย่อมไม่เจริญแก่บุคคลผู้ชื่อว่ามากไปด้วยการยกโทษ เพราะความเป็นผู้แส่หาโทษของชนเหล่าอื่นว่า 
“ควรน่ังอยา่งน้ี, ควรห่มอย่างน้ี” เป็นต้น,  โดยที่แท้ อาสวะทั้งหลายย่อมเจริญ; 
เพราะเหตุน้ัน บุคคลน้ัน จึงชื่อวา่เป็นผู้อยู่ไกลคือแสนไกล จากความสิ้นไปแห่งอาสวะ กลา่วคือ พระอรหัต.
ตตฺถ “อุชฺฌานสญฺญิโน -อิติ: “เอวำ นิวาเสตพฺพำ, เอวำ ปารุปิตพฺพำ -อิติ ปเรสำ อนฺตรำ คเวสิตาย๑ 
อุชฺฌานพหุลสฺส ปุคฺคลสฺส ฌานาทีสุ เอกธมฺโมปิ น วฑฺฒิติ, อถโช อาสวา วฑฺฒนฺติ; 
เตน การเณน โส อรหตฺตสงฺขาตา อาสวกฺขยา อารา ทูรโตว โหติ.

ในเวลาจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ -อิติ.

เรื่องพระอุชฌานสัญญีเถระ จบ
อุชฺฌานสญฺญิตฺเถรวตฺถุ.

๑ สี. ย.ุ รนฺธคเวสิตาย.
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๑๒. เรือ่งสุภัททปริพาชก
๑๒. สุภทฺทวตฺถุ.

พระศาสดา บรรทมแล้วบนพระแท่นเป็นท่ีปรินิพพาน ในสาลวันของเจ้ามัลละท้ังหลาย อันเป็นท่ีแวะพัก ใกล้พระนครกุสินารา 
ทรงปรารภปริพาชกชื่อว่าสุภัททะ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ “อากาเสว ปทำ นตฺถิ” เป็นต้น.
“อากาเสว ปทำ นตฺถิ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา กุสินารายำ อุปวตฺตเน มลฺลานำ สาลวเน ปรินิพฺพานมญฺจเก นิปนฺโน 
สุภทฺทำ ปริพฺพาชกำ อารพฺภ กเถสิ.

[บุรพกรรมของสุภัททะ]

ได้ยินว่า ในอดตีกาล สุภัททปรพิาชกน้ัน เมื่อน้องชายให้ทานอันเลิศถึง ๙ คร้ัง ในเพราะข้าวกลา้ครั้งหน่ึง, 
ไม่ปรารถนาเพื่อจะให้ ท้อถอยแล้ว ได้ให้ในกาลเป็นที่สุด. 
เพราะฉะน้ัน จึงไม่ได้เพื่อจะเฝ้าพระศาสดา ทั้งในปฐมโพธิกาลทั้งในมัชฌิมโพธิกาล, 
โส กิร อตีเต, กนิฏฺฐภาตริ เอกสฺมึ สสฺเส นวกฺขตฺตุำ อคฺคทานำ เทนฺเต, ทาตุำ อนิจฺฉนฺโต โอสกฺกิตฺวา อวสาเน อทาสิ. 
ตสฺมา ปฐมโพธิยำปิ มชฺฌิมโพธิยำปิ สตฺถารำ ทฏฺฐุำ นาลตฺถ, 

| แตว่่า ในปัจฉิมโพธิกาล ในเวลาเป็นที่ปรินิพพานแห่งพระศาสดา คิดว่า “เราถามความสงสัยของตน ในปัญหา ๓ ข้อ 
กะปรพิาชกทั้งหลายซ่ึงเป็นคนแก่ ไม่ถามกะพระสมณโคดม ดว้ยความสำาคัญวา่ ‘(พระสมณโคดม) เป็นเด็ก,’ 
ก็บัดน้ี เป็นกาลปรินิพพานของพระสมณโคดมน้ัน, วิปฏิสาร๑ พึงบังเกิดแก่เราในภายหลัง เพราะเหตุไม่ถามพระสมณโคดม” 
| ปจฺฉิมโพธิยำ ปน สตฺถุ ปรินิพฺพานกาเล 
“อหำ ตีสุ ปญฺเหสุ อตฺตโน กงฺขำ มหลฺลเก ปริพฺพาชเก ปุจฺฉิตฺวา สมณำ โคตมำ ‘ทหโรติ สญฺญาย น ปุจฺฉึ, 
ตสฺส จทานิ ปรินิพฺพานกาโล, ปจฺฉา เม สมณสฺส โคตมสฺส อปุฏฺฐการณา วิปฺปฏิสาโร อุปฺปชฺเชยฺย -อิติ 

แล้วเข้าไปเฝ้าพระศาสดา แม้ถูกพระอานนทเถระห้ามอยู่ เข้าไปแล้วสู่ภายในม่าน 
เพราะความทีพ่ระศาสดาทรงกระทำาโอกาสแล้ว ตรัสว่า “อานนท์ เธออยา่ห้ามสุภัททะเลย, สุภัททะจงถามปัญหากะเรา” 
จึงน่ังใกล้ข้างล่างเตียง ทูลถามปัญหาเหล่าน้ีว่า “ข้าแต่พระสมณะผู้เจริญ ช่ือวา่รอยเท้าในอากาศ มีอยู่หรือหนอแล? 
ชื่อว่าสมณะภายนอกแต่ศาสนาน้ี มีอยู่หรือ? สังขารทั้งหลายชื่อว่าเที่ยง มีอยู่หรือ?” |
สตฺถารำ อุปสงฺกมิตฺวา อานนฺทตฺเถเรน นิวาริยมาโนปิ สตฺถารา โอกาสำ กตฺวา 
“อานนฺท มา สุภทฺทำ นิวารยิ, ปุจฺฉตุ มำ ปญฺหำ -อิติ วุตฺตตฺตา อนฺโตสาณึ ปวิสิตฺวา เหฏฺฐา มญฺจเก๒ นิสินฺโน 
“โภ สมณ๓ กินฺนุ โข อากาเส ปทำ อตฺถิ, อิโต พหิทฺธา สมโณ นาม อตฺถิ, สงฺขารา สสฺสตา นาม อตฺถิ -อิติ อิเม ปญฺเห ปุจฺฉิ. |

๑ ความเดือดร้อน.
๒ “มญฺจสฺส ปาทปสฺเส -อิติ ยุตฺตตรำ.
๓ “โคตม -อิติ ปเทน ภวิตพพฺำ.
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[พระศาสดาทรงแก้ปัญหาของสุภัททะ]

ลำาดับน้ัน พระศาสดา เมื่อจะตรัสบอกความไม่มีแห่งรอยเท้าในอากาศเป็นต้นเหล่าน้ัน แก่เขา 
จึงทรงแสดงธรรมด้วยพระคาถาเหล่าน้ีว่า
อถสฺส สตฺถา เตสำ อภาวำ อาจิกฺขนฺโต อิมาหิ คาถาหิ ธมฺมำ เทเสสิ

“รอยเท้าในอากาศน่ันเทียว ไม่มี;  สมณะภายนอกไม่มี; 
หมู่สัตว์เป็นผู้ยินดียิ่งแล้วในธรรมเครือ่งเน่ินช้า, 
พระตถาคตทั้งหลาย หาธรรมเครื่องเน่ินช้ามิได้. 

“อากาเสว ปทำ นตฺถิ, สมโณ นตฺถิ พาหิโร; 
ปปญฺจาภิรตา ปชา, นิปฺปปญฺจา ตถาคตา.

รอยเท้าในอากาศน่ันเทียวไม่มี,  สมณะภายนอกไม่ม,ี 
สังขารทั้งหลาย (ชื่อวา่) เที่ยง ไม่มี, 
กิเลสชาตเครื่องหวั่นไหว ไม่มีแก่พระพุทธเจา้ทั้งหลาย.”

อากาเสว ปทำ นตฺถิ, สมโณ นตฺถิ พาหิโร๑, 
สงฺขารา สสฺสตา นตฺถิ, นตฺถิ พุทฺธานมิญฺชิตำ -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทว่า ปทำ ความว่า ชื่อวา่รอยเทา้แห่งสัตว์ไรๆ อันบุคคลพึงบัญญัติวา่ “มีรูปอย่างน้ี” 
ด้วยสามารถแห่งสีและสัณฐาน ในอากาศน้ี ไม่มี.
ตตฺถ “ปทำ -อิติ: อิมสฺมึ อากาเส วณฺณสณฺฐานวเสน๒ “เอวรูปํ -อิติ ปญฺญาเปตพฺพำ กสฺสจิ ปทำ นาม นตฺถิ.

บทวา่ พาหิโร ความว่า ชื่อวา่สมณะผู้ดำารงอยูใ่นมรรคและผลภายนอก จากศาสนาของเรา ไม่มี.
พาหิโร -อิติ: มม สาสนโต พหิทฺธา มคฺคผลฏฺโฐ สมโณ นาม นตฺถิ.

บทวา่ ปชา ความว่า หมู่สัตว์ กล่าวคือสัตวโลกน้ี ยินดียิ่งแล้วในธรรมเครื่องเน่ินช้า มีตัณหาเป็นต้น เท่าน้ัน.
ปชา -อิติ: อยำ สตฺตโลกสงฺขาตา ปชา ตณฺหาทีสุ ปปญฺเจสุเยว อภิรตา.

บทวา่ นิปฺปปญฺจา ความว่า ส่วนพระตถาคตทั้งหลาย เป็นผู้ชื่อว่าหาธรรมเครื่องเน่ินช้ามิได้ 
เพราะความทีพ่ระองคต์ัดธรรมเครื่องเน่ินช้าทั้งปวงได้ขาดแล้ว ที่ควงแห่งไม้โพธิ์น่ันแล.
นิปฺปปญฺจา -อิติ: โพธิมูเลเยว ปน สพฺพปปญฺจานำ สมุจฺฉินฺนตฺตา นิปฺปปญฺจา ตถาคตา.

ขันธ์ ๕ ชื่อว่า สังขาร.  ในขันธ์ ๕ เหล่าน้ัน ขันธ์อันหน่ึงชื่อว่าเที่ยง ไม่มี.
สงฺขารา -อิติ: ปญฺจกฺขนฺธา.  เตสุ เอโก สสฺสโต นาม นตฺถิ.

๑ สี. ย.ุ พาหิเร.
๒ ปมาทลิขิเตน ภวิตพฺพำ.
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บทวา่ อิญชฺิตำ ความวา่ ก็ชนทั้งหลายพึงถือเอาวา่ “สังขารทั้งหลาย เป็นสภาพเที่ยง” ดว้ยบรรดากิเลสชาตเครื่องหวั่นไหว คือ
ตัณหามานะและทิฏฐิอันใด, แม้กิเลสชาตเครื่องหวั่นไหวน้ันอันหน่ึง มิได้มีแกพ่ระพุทธเจา้ทั้งหลาย.”๑

อิญฺชิตำ -อิติ: พุทฺธานำ ปน, ตณฺหามานทิฏฺฐิอิญฺชิเตสุ เยน “สงฺขารา สสฺสตา -อิติ คณฺเหยฺยุำ; ตำ เอกำ อิญฺชิตำปิ นตฺถิ -อิติ อตฺโถ.

ในเวลาจบเทศนา สุภัททปรพิาชก ต้ังอยู่แล้วในอนาคามิผล.
เทสนาวสาเน สุภทฺโท อนาคามิผเล ปติฏฺฐหิ.

พระธรรมเทศนา ได้มีประโยชน์แม้แก่บริษัทผู้ประชุมกันแล้ว ดังน้ีแล.
สมฺปตฺตปริสายปิ สาตฺถิกา ธมฺมเทสนา อโหสิ -อิติ.

เรื่องสุภัททปรพิาชก จบ.
สุภทฺทวตฺถุ.

มลวรรค วรรณนา จบ.
มลวคฺควณฺณนา นิฏฺฐิตา.

วรรคที่ ๑๘ จบ.
อฏฺฐารสโม วคฺโค.

๑ ถ้าแปลตดั พึงแปลอย่างนี้ ก็บรรดากิเลสชาตเคร่ืองหวั่นไหวคือ ตัณหา มานะ ทิฏฐะ กิเลสชาตแม้อย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นเหตุท่ีสัตว์ท้ังหลายพึง
ยึดถือว่า “สังขารท้ังหลายเท่ียง” ย่อมไม่มีแก่พระพุทธเจ้าท้ังหลาย.
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๑๙. ธัมมัฏฐวรรค วรรณนา
๑๙. ธมฺมฏฺฐวคฺควณฺณนา  
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๑. เรื่องมหาอมาตย์ผู้วินิจฉัย
๑. วินิจฺฉยมหามตฺตวตฺถุ.

พระศาสดา เม่ือประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภมหาอมาตย์ผู้วินิจฉัย ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “น เตน โหติ ธมฺมฏฺโฐ” เป็นต้น. 
“น เตน โหติ ธมฺมฏฺโฐ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต วินิจฺฉยมหามตฺเต อารพฺภ กเถสิ.

[พวกภกิษุเห็นมหาอมาตย์รับสินบน]

ความพิสดารวา่ วันหน่ึง พวกภิกษุเที่ยวบิณฑบาตในบ้านใกล้ประตูด้านทศิอุดร แห่งนครสาวัตถี 
กลับจากบิณฑบาตแล้วมาสู่วิหาร โดยท่ามกลางพระนคร.
เอกทิวสำ หิ ภิกฺขู สาวตฺถิยา อุตฺตรทฺวารคาเม ปิณฺฑาย จริตฺวา ปิณฺฑปาตปฏิกฺกนฺตา นครมชฺเฌน วิหารำ อาคจฺฉนฺติ.

ขณะน้ัน เมฆใหญ่ตั้งข้ึนยังฝนให้ตกแล้ว.
ตสฺมึ ขเณ มหาเมโฆ อุฏฺฐาย ปาวสฺสิ.

ภิกษุเหล่าน้ัน เข้าไปสู่ศาลทีท่ำาการวินิจฉัยอันตั้งอยู่ตรงหน้า 
เห็นพวกมหาอมาตย์ผูว้ินิจฉัยรับสินบน แล้วทำาเจ้าของไม่ให้เป็นเจ้าของ จึงคดิวา่ 
“โอ! มหาอมาตย์เหล่าน้ีไม่ตั้งอยู่ในธรรม, แตพ่วกเราได้มีความสำาคัญวา่ ‘มหาอมาตย์เหล่าน้ีทำาการวินิจฉัยโดยธรรม,” 
เมื่อฝนหายขาดแล้ว, มาถึงวิหาร ถวายบังคมพระศาสดาน่ัง ณ ส่วนสดุข้างหน่ึง แลว้กราบทูลความน้ัน
เต สมฺมุขคตำ วินิจฺฉยสาลำ ปวิสิตฺวา วินิจฺฉยมหามตฺเต ลญฺจำ คเหตฺวา สามิเก อสฺสามิเก กโรนฺเต ทิสฺวา 
“อโห อิเม อธมฺมิกา, มยำ ปน ‘อิเม ธมฺเมน วินิจฺฉยำ กโรนฺตีติ สญฺญิโน อหุมฺหา -อิติ จินฺเตตฺวา, 
วสฺเส วิคเต, วิหารำ คนฺตฺวา๑ สตฺถารำ วนฺทิตฺวา เอกมนฺตำ นิสินฺนา ตมตฺถำ อาโรเจสุำ.

[ลักษณะบุคคลผู้ตัHงอยู่และไม่ตัHงอยู่ในธรรม]

พระศาสดา ตรัสวา่ “ภิกษุทั้งหลาย พวกมหาอมาตย์ผู้วินิจฉัย เป็นผู้ตกอยู่ในอำานาจอคติมีฉันทาคติเป็นต้น 
ตัดสินความโดยผลุนผลัน ไมช่ื่อว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรม,  สว่นพวกที่ไต่สวนความผดิแล้ว ตัดสินความโดยละเอียดลออ 
ตามสมควรแก่ความผิดน่ันแหละ เป็นผู้ชื่อวา่ตั้งอยู่ในธรรม”  ดังน้ีแล้ว ไดต้รัสพระคาถาเหล่าน้ีวา่
สตฺถา “น ภิกฺขเว ฉนฺทาทิวสิกา หุตฺวา สาหเสน อตฺถำ วินิจฺฉินนฺตา ธมฺมฏฺฐา นาม โหนฺติ, 
อปราธำ ปน อนุวิชฺฌิตฺวา อปราธานุรูปํ อสาหเสน วินิจฺฉยำ กโรนฺตา เอว ธมฺมฏฺฐา นาม โหนฺติ -อิติ วตฺวา อิมา คาถา อภาสิ

๑ เหฏฺฐา “อาคจฺฉนฺติ -อิติ ปเทน น สเมติ.
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“บุคคลไม่ชื่อวา่ตั้งอยูใ่นธรรมเพราะเหตุที่นำาคดีไปโดยความผลุนผลัน; 
สว่นผู้ใดเป็นบัณฑิต วินิจฉัยคดีและไม่ใช่คดีทั้ง ๒ ย่อมนำาบุคคลเหล่าอื่นไป
โดยความละเอียดลออ โดยธรรมสมำ่าเสมอ,  ผู้น้ันอันธรรมคุ้มครองแล้ว 
เป็นผู้มีปัญญา เรากล่าววา่ ‘ตั้งอยู่ในธรรม.”

“น เตน โหติ ธมฺมฏฺโฐ, เยนตฺถำ สหสา นเย; 
โย จ อตฺถำ อนตฺถญฺจ อุโภ นิจฺเฉยฺย ปณฺฑิโต 
อสาหเสน ธมฺเมน สเมน นยตี ปเร, 
ธมฺมสฺส คุตฺโต เมธาวี ‘ธมฺมฏฺโฐติ ปวุจฺจติ -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทว่า เตน แปลวา่ เพราะเหตุเพียงเทา่น้ันเอง.
ตตฺถ “เตน -อิติ: เอตฺตเกเนว การเณน.

บทวา่ ธมฺมฏฺโฐ ความวา่ 
บุคคลผู้ตั้งอยูใ่นธรรมเครื่องวินิจฉัย ที่พระเจ้าแผ่นดินทั้งหลายจะพึงทรงกระทำาดว้ยพระองค์ ไม่เป็นผู้ชื่อว่าตั้งอยูใ่นธรรม.
ธมฺมฏฺโฐ -อิติ: ราชูหิ อตฺตนา กตฺตพฺเพ วินิจฺฉยธมฺเม ฐิโต ธมฺมฏฺโฐ นาม น โหติ.

บทวา่ เยน แปลว่า เพราะเหตุใด.
เยน -อิติ: เยน การเณน.

บทวา่ อตฺถำ ความว่า ซ่ึงคดีที่หยั่งลงแล้วอันควรตดัสิน.
อตฺถำ -อิติ: โอติณฺณำ วินิจฺฉิตพฺพำ อตฺถำ.

สองบทวา่ สหสา นเย ความว่า บุคคลผู้ตั้งอยู่ในอคติมีฉันทาคติเป็นต้น ตดัสินโดยผลุนผลัน คือโดยกล่าวเท็จ.
สหสา นเย -อิติ: ฉนฺทาทีสุ ปติฏฺฐิโต สาหเสน มุสาวาเทน วินิจฺเฉยฺย.
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อธิบายว่า จริงอยู่ ผู้ใด 
ต้ังอยู่ในความพอใจ๑ กลา่วมุสาวาท ย่อมทำาญาติหรือมิตรของตนซ่ึงมิใช่เจ้าของน่ันแลให้เป็นเจ้าของ, 
ต้ังอยู่ในความชัง๒ กล่าวเท็จ ย่อมทำาคนที่เป็นศัตรูของตนซ่ึงเป็นเจ้าของแท้จริงไมใ่ห้เป็นเจา้ของ, 
ต้ังอยู่ในความหลง๓ รับสินบนแล้ว ในเวลาตัดสิน ทำาเป็นเหมือนส่งจิตไปในที่อื่น แลดูข้างโน้นและข้างน้ี 
กลา่วเท็จ ย่อมนำาบุคคลอื่นออกดว้ยคำาว่า “ผู้น้ีชนะ, ผู้น้ีแพ้,”   
ต้ังอยู่ในความกลัว๔ ย่อมยกความชนะให้ผู้เป็นใหญ่บางคนน่ันแลแม้ที่ถึงความแพ้;  
ผู้น้ี ช่ือวา่ย่อมนำาคดีไปโดยผลุนผลัน. ผู้น้ันไม่เป็นผู้ชื่อว่าตั้งอยู่ในธรรม. 
โย หิ ฉนฺเท ปติฏฺฐาย อตฺตโน ญาตึ วา มิตฺตำ วา มุสาวาทำ วตฺวา อสฺสามิกเมว สามิกำ กโรติ, 
โทเส ปติฏฺฐาย อตฺตโน เวรินำ มุสา วตฺวา สามิกเมว อสฺสามิกำ กโรติ, 
โมเห ปติฏฺฐาย ลญฺจำ คเหตวฺา วินิจฺฉยกาเล อญฺญาวิหิโต วิย อิโต จิโต จ โอโลเกนฺโต มุสา วตฺวา “อิมินา ชิตำ, อยำ ปราชิโต 
-อิติ ปรำ นีหรต,ิ  
ภเย ปติฏฺฐาย กสฺสจิเทว อิสฺสรชาติกสฺส ปราชยำ ปาปุณนฺตสฺสาปิ ชยำ อาโรเปสิ; 
อยำ สาหเสน อตฺถำ เนติ นาม.  โส ธมฺมฏฺโฐ นาม น โหติ -อิติ อตฺโถ. 

บาทพระคาถาว่า โย จ อตฺถำ อนตฺถญฺจ ความว่า ซ่ึงเหตุที่จริงและไม่จริง.
โย จ อตฺถำ อนตฺถญฺจ -อิติ: ภูตญฺจ อภูตญฺจ การณำ.

สองบทวา่ อุโภ นิจฺเฉยฺย ความว่า ส่วนผู้ในเป็นบัณฑิต วินิจฉัยที่เป็นคดีและไม่เป็นคดีทั้ง ๒ แล้วยอ่มกล่าว.
อุโภ นิจฺเฉยฺย -อิติ: โย ปน ปณฺฑิโต อุโภ อตฺถานตฺเถ วินิจฺฉินิตฺวา วทติ.

บทวา่ อสาหเสน คือ โดยไม่กลา่วเท็จ.
อสาหเสน -อิติ: อมุสาวาเทน.

บทวา่ ธมฺเมน แปลว่า โดยธรรมเครื่องวินิจฉัย คือ หาใช่โดยอำานาจอคติ มีฉันทาคติเป็นต้นไม่.
ธมฺเมน -อิติ: วินิจฺฉยธมฺเมน, น ฉนฺทาทิวเสน.

บทวา่ สเมน คือ ย่อมนำาบุคคลเหล่าอื่นไป คือ ให้ถึงความชนะหรือความแพ้โดยสมควรแก่ความผิดน่ันเอง.
สเมน -อิติ: อปราธานุรูเปเนว ปเร นยติ ชยำ วา ปราชยำ วา ปาเปติ.

สองบทว่า ธมฺมสฺส คุตฺโต ความว่า ผู้น้ันอันธรรมคุ้มครองแล้ว คือ อันธรรมรักษาแล้ว ประกอบแล้วด้วยปัญญาอันรุ่งเรืองในธรรม 
ชื่อว่า มีปัญญา พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ‘ผู้ตั้งอยู่ในธรรม’ เพราะเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมเครื่องวินิจฉัย.
ธมฺมสฺส คุตฺโต -อิติ: โส ธมฺมคุตฺโต ธมฺมรกฺขิโต ธมฺโมชปญฺญาย สมนฺนาคโต เมธาวี วินิจฺฉยธมฺเม ฐิตตฺตา 
‘ธมฺมฏฺโฐ -อิติ ปวุจฺจติ -อิติ อตฺโถ.

๑ ฉนัทาคติ
๒ โทสาคติ
๓ โมหาคติ
๔ ภยาคติ.
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ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลอุริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ -อิติ.

เรื่องมหาอมาตย์ผู้วินิจฉัย จบ.
วินิจฺฉยมหามตฺตวตฺถุ.
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๒. เรื่องภกิษุฉัพพัคคยี์
๒. ฉพฺพคฺคิยวตฺถุ.

พระศาสดา เม่ือประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภภิกษุฉัพพัคคีย์ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “น เตน ปณฺฑิโต โหติ” เป็นต้น.
“น เตน ปณฺฑิโต โหติ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต ฉพฺพคฺคิเย ภิกฺขู อารพฺภ กเถสิ.

[ภิกษฉุัพพัคคีย์ท้ำาโรงภัตรให้อากูล]

ได้ยินว่า ภิกษุเหล่าน้ัน เที่ยวทำาโรงภัตรให้อากูล ในวดับ้าง ในบ้านบ้าง.
เต กิร วิหาเรปิ คาเมปิ ภตฺตคฺคำ อากุลำ กโรนฺตา วิจรนฺติ.

ครั้นวันหน่ึง ภิกษุทั้งหลาย ถามภิกษุหนุ่มและสามเณรผู้ทำาภัตกิจในบ้านแล้วมาว่า “ทา่นผู้มีอายุ โรงภตัรเป็นเช่นไร?”
อเถกทิวสำ คาเม ภตฺตกิจฺจำ กตฺวา อาคเต ทหเร จ สามเณเร จ ภิกฺขู ปุจฺฉึสุ “กีทิสำ อาวุโส ภตฺตคฺคำ -อิติ.

ภิกษุหนุ่มและสามเณรตอบวา่ “อยา่ถามเลย ครับ, พวกภิกษุฉัพพัคคีย์ กล่าวว่า 
‘พวกเราแหละเป็นผู้ฉลาด, พวกเราเป็นบัณฑิต จักประหารภกิษุเหล่าน้ี โปรยหยากเยื่อที่ศีรษะแล้วนำาออกไป’ 
แล้วจับหลังพวกกระผมโปรยหยากเยื่ออยู่ ทำาโรงภตัรให้อากูล.”
“ภนฺเต มา ปุจฺฉิตฺถ, ฉพฺพคฺคิยา ‘มยเมว พฺยตฺตา มยำ ปณฺฑิตา อิเม ปหริตฺวา สีเส กจวรำ อากิริตฺวา นีหริสฺสาม -อิติ วตฺวา 
อมฺเห ปิฏฺฐิยำ คเหตฺวา กจวรำ โอกิรนฺตา ภตฺตคฺคำ อากุลำ กรึสุ -อิติ.

ภิกษุทั้งหลาย ไปสู่สำานักพระศาสนาแล้ว กราบทูลความน้ัน.
ภิกฺขู สตฺถุ สนฺติกำ คนฺตฺวา ตมตฺถำ อาโรเจสุำ.

[ลักษณะบัณฑิตและไม่ใช่บัณฑิต]

พระศาสดา ตรัสวา่ “ภิกษุทั้งหลาย เราไม่เรียกคนทีพู่ดมาก เบียดเบียนผู้อื่นว่า ‘เป็นบัณฑิต,’ 
แต่เราเรียกคนที่มีความเกษม ไม่มีเวร ไม่มีภัยเลยว่า ‘เป็นบัณฑิต” ดังน้ีแล้วตรัสพระคาถาน้ีว่า
สตฺถา “นาหำ ภิกฺขเว พหุำ ภาสิตฺวา ปเร วิเหฐยมานำ ‘ปณฺฑิโตติ วทามิ,  เขมินำ ปน อเวรำ อภยเมว ปณฺฑิตำ วทามิ -อิติ วตฺวา 
อิมำ คาถมาห

“บุคคลไม่ชื่อวา่เป็นบัณฑิต เพราะเหตุเพียงพดูมาก; 
(ส่วน) ผู้มีความเกษม ไม่มีเวร ไม่มีภัย เรากล่าววา่ ‘เป็นบัณฑติ.”

“น เตน ปณฺฑิโต โหติ, ยาวตา พหุ ภาสติ; 
เขมี อเวรี อภโย ‘ปณฺฑิโตติ ปวุจฺจติ -อิติ.
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[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทว่า ยาวตา เป็นต้น ความวา่ บุคคล ไมช่ื่อว่าเป็นบัณฑติ เพราะเหตทุี่พูดมากในทา่มกลางสงฆ์เป็นต้น, 
สว่นบุคคลใด ตนเองเป็นคนมีความเกษม ชื่อวา่ไม่มีเวร เพราะเวร ๕ ไม่มี 
ผู้ไม่มีภัย คือภัยย่อมไม่มีแก่มหาชน เพราะอาศัยบุคคลน้ัน, ผู้น้ันชื่อว่า ‘เป็นบัณฑิต’ ดังน้ีแล.
ตตฺถ “ยาวตา -อิติ: ยตฺตเกน การเณน สงฺฆมชฺฌาทีสุ พหุำ กเถติ, น เตน ปณฺฑิโต นาม โหติ; 
โย ปน สยำ เขมี ปญฺจนฺนำ เวรานำ อภาเวน อเวรี นิพฺภโย, ตำ๑ อาคมฺม มหาชนสฺส ภยำ น โหติ; โส ปณฺฑิโต นาม -อิติ อตฺโถ -อิติ.

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลอุริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ -อิติ.

เรื่องภิกษุฉัพพัคคีย์ จบ.
ฉพฺพคฺคิยวตฺถุ.

๑ ม. สี. ย.ุ ยำ วา.
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๓. เรือ่งพระเอกุทานเถระ
๓. เอกุทานตฺเถรวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพระขีณาสพชื่อวา่เอกุทานเถระ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ 
“น ตาวตา ธมฺมธโร” เป็นต้น.
“น ตาวตา ธมฺมธโร -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต เอกุทานตฺเถรนฺนาม ขีณาสวำ อารพฺภ กเถสิ.

[พวกเทวดาให้สาธุการแก่เทศนาของพระเถระ]

ได้ยินว่า พระเถระน้ัน อยู่ในราวไพรแห่งหน่ึงแต่องค์เดียว.
โส กิร เอกโกว เอกสฺมึ วนสณฺเฑ วิหรติ.

อุทานที่ท่านชำ่าชองมีอุทานเดียวเท่าน้ันวา่
เอกเมวสฺส อุทานำ ปคุณำ

“ความโศกทั้งหลาย ย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้มีจิตมั่นคง ไม่ประมาท เป็นมุนี 
ศกึษาในทางแห่งโมนปฏิบัติ ผู้คงที่ ระงับแล้ว มีสติทกุเมื่อ.”

“อธิเจตโส อปฺปมชฺชโต 
มุนิโน โมนปเถสุ สิกฺขโต 
โสกา น ภวนฺติ ตาทิโน 
อุปสนฺตสฺส สทา สตีมโต -อิติ.

ได้ยินว่า ในอุโบสถ ท่านป่าวร้องการฟังธรรมเอง ย่อมกลา่วคาถาน้ี.
โส กิร อุโปสถทิวเส สยเมว ธมฺมสฺสวนำ โฆเสตฺวา อิมำ คาถำ วทติ.

เสียงเทวดาสาธกุารดุจว่าเสียงแผ่นดินทรุด.
ปฐวีอุทฺริยนสทฺโท วิย เทวตานำ สาธุการสทฺโท โหติ.

ครั้นวันอุโบสถวันหน่ึง ภิกษุผูท้รงพระไตรปิฎก ๒ รูป มีบริวารรูปละ ๕๐๐ ได้ไปสู่ที่อยู่ของท่าน.
อเถกสฺมึ อุโปสถทิวเส ปญฺจปญฺจสตปริวารา เทฺว เตปิฏกา ภิกฺขู ตสฺส วสนฏฺฐานำ อคมำสุ.

ทา่นพอเห็นภิกษุเหล่าน้ัน ก็ชื่นใจ กล่าวว่า 
“ทา่นทั้งหลายมาในที่น้ี เป็นอันทำาความดีแลว้, วันน้ี พวกกระผมจักฟังธรรมในสำานักของท่านทั้งหลาย.”
โส เต ทิสวฺาว ตุฏฺฐมานโส “สาธุ โว กตำ อธิาคจฺฉนฺเตหิ, อชชฺ มยำ ตุมฺหากำ สนฺติเก ธมฺมำ สุณิสฺสาม -อติิ อาห.

พวกภกิษุ. ท่านผู้มีอายุ ก็คนฟังธรรมในที่น้ี มีอยู่หรือ?
“อตฺถิ ปน อาวุโส อิธ ธมฺมำ โสตาโร -อิติ.

พระเอกุทาน. มี ครับ, ราวไพรน้ี มีความบันลือลั่นเป็นอันเดียวกัน เพราะเสียงเทวดาสาธุการในวันฟังธรรม.
“อตฺถิ ภนฺเต, อยำ วนสณฺโฑ ธมฺมสฺสวนทิวเส เทวตานำ สาธกุารสทฺเทน เอกนินฺนาโท โหติ -อติิ.
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[พวกเทวดาไม่ให้สาธุการแก่เทศนาของภิกษุ ๒ รูป]

บรรดาภิกษุ ๒ องค์น้ัน พระเถระผู้ทรงพระไตรปิฎกองค์หน่ึงสวดธรรม, องค์หน่ึงกล่าวธรรม.
เตสุ เอโก เตปิฏกตฺเถโร ธมฺมำ โอสาเรสิ, เอโก กเถสิ.

เทวดาแม้องค์หน่ึงก็มิได้ให้สาธุการ.
เอกเทวตาปิ สาธุการำ น อทาสิ.

ภิกษุเหล่าน้ัน จึงพูดกันว่า 
“ทา่นผู้มีอายุ ท่านกลา่ววา่ ‘ในวันฟังธรรม พวกเทวดาในราวไพรน้ี ย่อมให้สาธุการด้วยเสียงดัง,’ น่ีชื่ออะไรกัน?”
เต อาหำสุ “ตฺวำ อาวุโส ‘ธมฺมสฺสวนทวิเส อิมสฺมึ วนสณฺเฑ เทวตา มหนฺเตน สทฺเทน สาธกุารำ เทนฺตีติ วเทสิ, กินฺนาเมตำ -อิต.ิ

พระเอกุทาน. ในวันอื่นๆ เป็นอย่างน้ัน ครับ, แต่วันน้ีกระผมไม่ทราบว่า ‘น่ีเป็นเรื่องอะไร.’
“ภนฺเต อญฺเญสุ ทวิเสสุ เอวำ โหติ, อชฺช ปน น ชานามิ ‘กิเมตนฺต.ิ 

พวกภกิษุ. ผู้มีอายุ ถ้าอย่างน้ัน ทา่นจงกล่าวธรรมดูก่อน.
“เตนหิ อาวุโส ตฺวำ ตาว ธมฺมำ กเถหิ -อิติ.

ทา่นจับพัดวีชนีน่ังอาสนะแล้ว กล่าวคาถาน้ันน่ันแล.
โส วีชนึ คเหตฺวา อาสเน นิสินฺโน ตเมว คาถำ วเทสิ.

เทวดาทั้งหลายได้ให้สาธุการดว้ยเสียงอันดัง.
เทวตา มหนฺเตน สทฺเทน สาธุการมกำสุ.

[พวกภิกษุติเตียนเทวดา]

ครั้งน้ัน ภิกษุที่เป็นบริวารของพระเถระทั้ง ๒ ยกโทษวา่ “เทวดาในราวไพรน้ี ให้สาธกุารด้วยเห็นแก่หน้ากัน, 
เมื่อภิกษุผู้ทรงพระไตรปิฎก แม้กล่าวอยู่ประมาณเท่าน้ี, ก็ไมก่ล่าวแม้สักว่าความสรรเสริญอะไรๆ, 
เมื่อพระเถระแก่องค์เดียวกล่าวคาถาหน่ึงแล้ว, พากันให้สาธุการด้วยเสียงอันดัง.”
อถ เนสำ ปริวารภิกฺขู อุชฺฌายึสุ “อิมสฺมึ วนสณฺเฑ เทวตา มุโขโลกเนน สาธุการำ ททนฺติ.  เตปิฏกภิกฺขูสุ เอตฺตกำ ภณนฺเตสุปิ, 
กิญฺจิ ปสำสนมตฺตำปิ อวตฺวา, เอเกน มหลฺลกตฺเถเรน เอกคาถาย กถิตาย, มหาสทฺเทน สาธุการำ ททนฺติ -อิติ.

ภิกษุเหล่าน้ันแม้ไปถึงวิหารแล้ว กราบทูลความน้ันแดพ่ระศาสดา.
เต วิหารำปิ คนฺตฺวา สตฺถุ ตมตฺถำ อาโรเจสุำ.

[ลักษณะผู้ทรงธรรมและไม่ทรงธรรม]

พระศาสดาตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย เราไม่เรียกผู้เรียนมากหรือพดูมาก วา่ ‘เป็นผู้ทรงธรรม’ 
สว่นผู้ใดเรียนคาถาแม้คาถาเดียวแล้วแทงตลอดสัจจะทั้งหลาย, ผู้น้ีชื่อวา่เป็นผู้ทรงธรรม” ดังน้ีแล้ว ตรัสพระคาถาน้ีว่า
สตฺถา “นาหำ ภิกฺขเว, โย พหุำ อุคฺคณฺหาติ วา ภาสติ วา, ตำ ‘ธมฺมธโรติ วทามิ; โย ปน เอกำปิ คาถำ อุคฺคณฺหิตฺวา สจฺจานิ ปฏิวิชฺฌติ, 
อยำ ธมฺมธโร นาม -อิติ วตฺวา อิมำ คาถมาห



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๗ หน้า ๗๔  • ๓. เร่ืองพระเอกุทานเถระ • [ลักษณะผู้ทรงธรรมและไม่ทรงธรรม]

“บุคคล ไม่ชื่อว่าทรงธรรม เพราะเหตุทีพู่ดมาก;  
สว่นบุคคลใด ฟังแม้นิดหน่อย ย่อมเห็นธรรมด้วยนามกาย,  
บุคคลใด ไม่ประมาทธรรม, บุคคลน้ันแล เป็นผู้ทรงธรรม.”

“น ตาวตา ธมฺมธโร, ยาวตา พหุ ภาสติ; 
โย จ อปฺปํปิ สุตฺวาน ธมฺมำ กาเยน ปสฺสติ, 
ส เว ธมฺมธโร โหติ, โย ธมฺมำ นปฺปมชฺชติ -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทว่า ยาวตา เป็นต้น ความวา่ บุคคลไม่ชื่อว่าผู้ทรงธรรม 
เพราะเหตุที่พดูมาก ดว้ยเหตุมีการเรียน และการทรงจำาและบอกเป็นต้น, แต่ชื่อวา่ตามรักษาวงศ์ รักษาประเพณี.
ตตฺถ “ยาวตา -อิติ: ยตฺตเกน อุคฺคหณ ธารณ วาจนาทินา การเณน พหุำ ภาสติ, ตาวตา ตตฺตเกน ธมฺมธโร น โหติ, 
วำสานุรกฺขโก ปเวณิปาลโก นาม โหติ.

บทว่า อปฺปํปิ เป็นต้น ความว่า ส่วนผู้ใดฟังธรรมแม้มีประมาณน้อย อาศัยธรรมะ อาศัยอรรถะ เป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม  
กำาหนดรู้สจัจะมีทุกข์เป็นต้น ชื่อว่าย่อมเห็นสัจจธรรม ๔ ด้วยนามกาย, ผู้น้ันแล ชื่อว่าเป็นผู้ทรงธรรม.
อปฺปํปิ -อิติ: โย ปน อปฺปมตฺตกำปิ สุตฺวา ธมฺมมนฺวาย อตฺถมนฺวาย ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน หุตฺวา 
นามกาเยน ทุกฺขาทีนิ ปริชานนฺโต จตุสจฺจธมฺมำ ปสฺสติ,  ส เว ธมฺมธโร โหติ.

บาทพระคาถาว่า โย ธมฺมำ นปฺปมชฺชติ ความวา่ แม้ผู้ใดเป็นผู้มีความเพียรปรารภแล้ว หวังการแทงตลอดอยูว่่า 
“(เราจกัแทงตลอด) ในวันน้ีๆ แล” ชื่อว่าย่อมไม่ประมาทธรรม, แม้ผู้น้ีก็ชื่อว่าผู้ทรงธรรมเหมือนกัน.
โย ธมฺมำ นปฺปมชฺชติ -อิติ: โยปิ อารทฺธวิริโย หุตฺวา “อชฺช อชฺเชว -อิติ ปฏิเวธำ อากงฺขนฺโต ธมฺมำ นปฺปมชฺชติ, อยำปิ ธมฺมธโรเยว -อิติ อตฺโถ.

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลอุริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ -อิติ.

เรื่องพระเอกุทานเถระ จบ.
เอกุทานตฺเถรวตฺถุ.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๗ หน้า ๗๕  • ๔. เร่ืองพระลกุณฏกภัททิยเถระ • ๔. เร่ืองพระลกุณฏกภทัทิยเถระ

๔. เรือ่งพระลกุณฏกภทัทิยเถระ
๔. ลกุณฺฏกภทฺทิยตฺเถรวตฺถุ.

พระศาสดา เม่ือประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพระลกุณฏกภัททิยเถระ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “น เตน เถโร โหติ” เป็นต้น.
“น เตน เถโร โหติ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต ลกุณฺฏกภทฺทิยตฺเถรำ อารพฺภ กเถสิ.

[พวกภกิษุเห็นพระเถระเข้าใจว่าเป็นสามเณร]

ความพิสดารวา่ วันหน่ึง, เมื่อพระเถระน้ัน ไปสู่ที่บำารุงพระศาสดา พอหลีกไปแล้ว, 
ภิกษุผู้อยู่ป่าประมาณ ๓๐ รูป พอเห็นทา่นก็มาถวายบังคมพระศาสดาแล้วน่ัง.
เอกทิวสญฺหิ, ตสฺมึ เถเร สตฺถุ อุปฏฺฐานำ คนฺตฺวา ปกฺกนฺตมตฺเต, 
ตึสมตฺตา อารญฺญกา ภิกฺขู ตำ ปสฺสนฺตาเยว อาคนฺตฺวา สตฺถารำ วนฺทิตฺวา นิสีทึสุ.

พระศาสดาทอดพระเนตรเห็นอุปนิสัยแห่งพระอรหัตของภิกษุเหล่าน้ันแล้ว ตรัสถามปัญหาน้ีว่า 
“พระเถระองค์หน่ึงไปจากน้ี พวกเธอเห็นไหม?”
สตฺถา เตสำ อรหตฺตุปนิสฺสยำ ทิสฺวา อิมำ ปญฺหำ ปุจฺฉิ “อิโต คตำ เอกำ เถรำ ปสฺสถ -อิติ.

พวกภกิษุ. ไม่เห็น พระเจ้าข้า.
“น ปสฺสาม ภนฺเต -อิติ.

พระศาสดา. พวกเธอเห็นพระเถระน้ันมิใช่หรือ?
“นนุ ทิฏฺโฐ โส -อิติ.๑

พวกภกิษุ. เห็นสามเณรรูปหน่ึง พระเจ้าข้า.
“เอกำ ภนฺเต สามเณรำ ปสฺสิมฺหา -อิติ.

พระศาสดา. ภิกษุทั้งหลาย น้ันไม่ใช่สามเณร, น่ันเป็นพระเถระ.
“น โส ภิกฺขเว สามเณโร, เถโร เอโส -อิติ.

พวกภกิษุ. เล็กนัก พระเจ้าข้า.
“อติวิย ขุทฺทโก ภนฺเต -อิติ.

[ลักษณะเถระและมิใช่เถระ]

พระศาสดา ตรัสวา่ “ภิกษุทั้งหลาย เราไม่เรียกว่า ‘เถระ’ เพราะความเป็นคนแก่ เพราเหตุสักวา่น่ังอาสนะพระเถระ, 
สว่นผู้ใด แทงตลอดสจัจะทั้งหลายแล้ว ต้ังอยู่ในความเป็นผู้ไม่เบียดเบียนมหาชน, ผู้น้ี ชื่อว่าเป็นเถระ” ดังน้ีแล้ว 
ได้ตรัสพระคาถาเหล่าน้ีว่า
“นาหำ ภิกฺขเว มหลฺลกภาเวน เถราสเน นิสินฺนมตฺตเกน ‘เถโรติ วทามิ, โย ปน สจฺจานิ ปฏิวิชฺฌิตฺวา มหาชนสฺส อหึสกภาเว ฐิโต, 
อยำ เถโร นาม -อิติ วตฺวา อิมา คาถา อภาสิ

๑ สี. ย.ุ ทิฏฺโฐ โว -อิติ.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๗ หน้า ๗๖  • ๔. เร่ืองพระลกุณฏกภัททิยเถระ • [ลักษณะเถระและมิใช่เถระ]

“บุคคล ไม่ชื่อว่าเป็นเถระ เพราะมีผมหงอกบนศีรษะ, 
ผู้มวีัยแก่รอบแล้วน้ัน เราเรียกว่า ‘แก่เปล่า,’ 

“น เตน เถโร๑ โหติ, เยนสฺส ปลิตำ สิโร, 
ปริปกฺโก วโย ตสฺส, ‘โมฆชิณฺโณติ วุจฺจติ;

(ส่วน) ผู้ใด มีสัจจะ ธรรมะ อหิงสา สัญญมะ และทมะ, 
ผู้น้ันแล ผู้มีมลทินอันคายแล้ว ผู้มีปัญญา, เรากล่าววา่ “เป็นเถระ.”

“ยมฺหิ สจฺจญฺจ ธมฺโม จ อหึสา สญฺญโม ทโม, 
ส เว วนฺตมโล ธีโร, โส ‘เถโรติ ปวุจฺจติ -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ี บทวา่ ปริปกฺโก ความวา่ อันชราน้อมไปรอบแล้ว คือถึงความเป็นคนแก่แล้ว.
ตตฺถ “ปริปกฺโก -อิติ: ปริณโต๒ วุฑฺฒภาวำ ปตฺโต -อิติ อตฺโถ.

บทวา่ โมฆชิณฺโณ ความว่า ชื่อวา่แก่เปล่า เพราะภายในไม่มีธรรมเครือ่งทำาให้เป็นเถระ.
โมฆชิณฺโณ -อิติ: อนฺโต เถรกรณานำ ธมฺมานำ อภาเวน ตุจฺฉชิณฺโณ นาม.

บทวา่ สจจฺญฺจ ความว่า ก็บุคคลใดมีสจัจะทั้ง ๔ เพราะความเป็นผู้แทงตลอดด้วยอาการ ๑๖ 
และมีโลกตุรธรรม ๙ อย่าง เพราะความเป็นผู้ทำาให้แจ้งด้วยญาณ.
สจฺจญฺจ -อิติ: ยมฺหิ ปน ปุคฺคเล โสฬสหากาเรหิ ปฏิวิทฺธตฺตา จตุพฺพิธสจฺจำ ญาเณน สจฺฉิกตตฺตา นววิโธ โลกุตฺตรธมฺโม จ อตฺถิ.

คำาวา่ อหึสา น่ัน สักว่าเป็นหัวข้อเทศนา. อธิบายว่า อัปปมัญญาภาวนาแม้ ๔ อยา่ง มีอยู่ในผู้ใด.
อหึสา -อิติ อหึสนภาเวน๓ เทสนามตฺตเมตำ.  “ยมฺหิ ปน จตุพฺพิธาปิ อปฺปมญฺญาภาวนา อตฺถิ -อิติ อตฺโถ.

สองบทวา่ สญฺญโม ทโม ได้แก่ ศีลและอินทรีย์สังวร.
สญฺญโม ทโม -อิติ: สีลญฺเจว อินฺทฺริยสำวโร จ.

บทวา่ วนฺตมโล คือ มีมลทินอันนำาออกแล้วด้วยมรรคญาณ.
วนฺตมโล -อิติ: มคฺคญาเณน นีหตมโล.

บทวา่ ธีโร คือ สมบูรณด์้วยปัญญาเป็นเครื่องทรงจำา.
ธีโร -อิติ: ธิติสมฺปนฺโน.

บทว่า เถโร ความว่า ผู้น้ัน พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “เถระ” เพราะความเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมเคร่ืองทำาความเป็นผู้ม่ันคง เหล่าน้ี.
เถโร -อิติ: โส อิเมหิ ถิรภาวกรเณหิ สมนฺนาคตตฺตา ‘เถโร -อิติ ปวุจฺจติ -อิติ อตฺโถ.

๑ ม. เอตฺถนฺตเร “โส -อิติ อตฺถิ.
๒ สี. ย.ุ ปริชิณฺณวฑฺุฒิภาวปตฺโต.
๓ อติเรกปทำ วยิ ขายติ. อถ วา “อหึสนภาโว -อิติ ภวิตพพฺำ.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๗ หน้า ๗๗  • ๔. เร่ืองพระลกุณฏกภัททิยเถระ • [แก้อรรถ]

ในกาลจบเทศนา ภิกษุเหล่าน้ัน ตั้งอยูใ่นพระอรหัตแล้ว ดังน้ีแล.
เทสนาวสาเน เต ภิกฺขู อรหตฺเต ปติฏฺฐหึสุ -อิติ.

เรื่องพระลกุณฏกภัททิยเถระ จบ.
ลกุณฺฏกภทฺทิยตฺเถรวตฺถุ.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๗ หน้า ๗๘  • ๕. เร่ืองภิกษุมากรูป • ๕. เร่ืองภิกษุมากรูป

๕. เรื่องภกิษุมากรูป
๕. สมฺพหุลภิกฺขุวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภภกิษุมากรูป ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “น วากฺกรณมตฺเตน” เป็นต้น.
“น วากฺกรณมตฺเตน -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต สมฺพหุเล ภิกฺขู อารพฺภ กเถสิ.

[พระเถระบางพวกอยากได้ลาภสกัการะ]

ความพิสดารวา่ สมัยหน่ึง พระเถระบางพวกเห็นภิกษุหนุ่มและสามเณร 
ทำาการรับใช้สอยทั้งหลายมีอันย้อมจีวรเป็นต้น แก่อาจารย์ผู้บอกธรรมของตนน่ันแล คิดว่า 
“แม้เราก็ฉลาดในลัทธิพยัญชนะ, ผลอะไรๆ ไม่มีแก่เราเลย; ผิฉะน้ัน เราพึงเข้าเฝ้าพระศาสดา ทูลอย่างน้ีว่า 
‘ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พวกข้าพระองค์เป็นผู้ฉลาดในลัทธิพยัญชนะ, ขอพระองคจ์งบังคับภิกษุหนุ่มและสามเณรทั้งหลายวา่ 
‘พวกเธอแม้เรียนธรรมในสำานักของอาจารย์อื่นแล้ว ยังไม่สอบทานในสำานักของภิกษุเหล่าน้ีแล้ว อยา่สาธยาย,’ 
ลาภสักการะจักเจริญแก่เราทั้งหลาย ดว้ยอาการอย่างน้ีแล.”
เอกสฺมึ หิ สมเย ทหเร จ สามเณเร จ อตฺตโน ธมฺมาจริยานำเยว จีวรรชนาทีนิ เวยฺยาวจฺจานิ กโรนฺเต ทิสฺวา เอกจฺเจ เถรา จินฺตยึสุ 
“มยำปิ พฺยญฺชนสมเย กุสลา, อมฺหากเมว กิญฺจิ นตฺถิ;   ยนฺนูน มยำ สตฺถารำ อุปสงฺกมิตฺวา เอวำ วเทยฺยาม 
‘ภนฺเต มยำ พฺยญฺชนสมเย กุสลา, ‘อญฺเญสำ สนฺติเก ธมฺมำ อุคฺคณฺหิตฺวาปิ อิเมสำ สนฺติเก อโสเธตฺวา มา สชฺฌายิตฺถาติ 
ทหรสามเณเร อาณาเปถาติ, เอวำ หิ อมฺหากำ ลาภสกฺกาโร วฑฺฒิสฺสติ -อิติ.

พระเถระเหล่าน้ัน เข้าไปเฝ้าพระศาสดาแล้ว กราบทูลอย่างน้ัน.
เต สตฺถารำ อุปสงฺกมิตฺวา ตถา วทึสุ.

พระศาสดาทรงสดับถ้อยคำาของภิกษุเหล่าน้ันแล้ว ทรงทราบวา่ 
“ใครๆ ก็พดูเช่นน้ันได้ ด้วยสามารถประเพณใีนพระศาสนาน้ีเท่าน้ี, แต่ภกิษุเหล่าน้ี เป็นผู้อาศัยลาภสักการะ” จึงตรัสวา่ 
“เราไม่เรียกพวกเธอว่า ‘คนดี’ เพราะเหตุสักว่าพูดจัดจ้าน,๑ ส่วนผู้ใด ตัดธรรมมีความริษยาเป็นต้นเหล่าน้ีได้แล้ว ด้วยอรหัตมรรค 
ผู้น้ีแหละชื่อว่าคนดี” ดังน้ีแล้ว ไดต้รัสพระคาถาเหล่าน้ีวา่
สตฺถา เตสำ วจนำ สุตฺวา “อิมสฺมึ สาสเน ปเวณิวเสเนว เอวำ วตฺตุำ ลภติ, อิเม ปน ลาภสกฺการนิสฺสิตา -อิติ๒ ญตฺวา 
“อหำ ตุมฺเห วากฺกรณมตฺเตน “สาธุรูปาติ น วทามิ, ยสฺส ปเนเต อิสฺสาทโย ธมฺมา อรหตฺตมคฺเคน สมุจฺฉินฺนา, เอโสเอว สาธุรูโปติ 
วตฺวา อิมา คาถา อภาสิ

“นระผู้มีความริษยา มคีวามตระหน่ี โอ้อวด จะชื่อวา่คนดี เพราะเหตุสักว่า
ทำาการพดูจดัจ้าน หรือเพราะมีผิวกายงามก็หาไม่,  

“น วากฺกรณมตฺเตน วณฺณโปกฺขรตาย วา 
สาธุรูโป นโร โหติ อิสฺสุกี มจฺฉรี สโฐ,

๑ เพราะเหตุสักว่าการกระทำาซึ่งคำาพูด.
๒ สี. ม. ย.ุ อาคจฺเฉยฺยาถ.
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สว่นผู้ใด ตัดโทสชาตมีความริษยาเป็นต้นน่ีได้ขาด ถอนข้ึนให้รากขาด, 
ผู้น้ัน มีโทสะอันคายแล้ว มีปัญญา เราเรียกว่า ‘คนดี.”

ยสฺส เจตำ สมุจฺฉินฺนำ มูลฆจฺฉำ สมูหตำ, 
ส วนฺตโทโส เมธาวี ‘สาธุรูโปติ วุจฺจติ -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทว่า น วากฺกรณมตฺเตน ความว่า เพราะเหตุสักว่าทำาการพูด คอืสักวา่ถ้อยคำาอันถึงพร้อมด้วยลักษณะ.
ตตฺถ “น วากฺกรณมตฺเตน -อิติ: วจีกรณมตฺเตน ลกฺขณสมฺปนฺนวจนมตฺเตน.

บทวา่ วณฺณโปกฺขรตาย วา คือ เพราะความเป็นผู้ยังใจให้เอิบอาบโดยมีสรรีะสมบูรณ์ด้วยวรรณะ.
วณฺณโปกฺขรตาย วา -อิติ: สรีรวณฺณสมฺปนฺนมนาปภาเวน.

บทวา่ นโร เป็นต้น ความว่า นระผู้มใีจริษยา ในเพราะลาภของคนอื่นเป็นต้น ประกอบด้วยความตระหน่ี ๕ อยา่ง๑ 
ชื่อว่าผู้โออ้วด เพราะคบธรรมฝ่ายข้าศึก จะชื่อว่าคนดี เพราะเหตุเพียงเท่าน้ีหามิได้.
นโรติ: เอตฺตเกเนว การเณน ปรลาภาทีสุ อิสฺสามนโก ปญฺจวิเธน มจฺเฉเรน สมนฺนาคโต เกราฏิกปกฺขภชเนน สโฐ นโร 
สาธุรูโป นาม น โหติ.

สองบทวา่ ยสฺส เจตำ เป็นต้น ความวา่ สว่นบุคคลใดตดัโทสชาตมีความริษยาเป็นต้นน่ีได้ขาดแล้ว ดว้ยอรหัตตมรรคญาณ 
ถอนข้ึนทำาให้รากขาดแล้ว, บุคคลน้ันมีโทสะอันคายแล้ว ประกอบด้วยปัญญาอันรุ่งเรืองในธรรม พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “คนดี.”
ยสฺส เจตำ -อิติ: ยสฺส จ ปุคฺคลสฺส เอตำ อิสฺสาทิโทสชาตำ อรหตฺตมคฺคญาเณน สมุจฺฉินฺนำ มูลฆาตำ กตฺวา สมูหตำ, 
โส วนฺตโทโส ธมฺโมชปญฺญาย สมนฺนาคโต ‘สาธุรูโปติ วุจฺจติ -อิติ อตฺโถ.

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลอุริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ -อิติ.

เรื่องภกิษุมากรูป จบ.
สมฺพหุลภิกฺขุวตฺถุ.

๑ ตระหนี่ ๕ อย่าง คือ อาวาสมัจฉริยะ ตระหนี่ท่ีอยู่. กุลมัจฉริยะ ตระหนี่สกุล. ลาภมัจฉริยะ ตระหนี่ลาภ. วัณณมัจฉริยะ ตระหนี่วรรณะ.  
ธัมมมัจฉริยะ ตระหนี่ธรรม.
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๖. เรือ่งภิกษุช่ือหัตถกะ
๖. หตฺถกวตฺถุ.

พระศาสดา เม่ือประทับอยู่ในกรุงสาวัตถี ทรงปรารภภิกษุช่ือหัตถกะ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “น มุณฺฑเกน สมโณ” เป็นต้น.
“น มุณฺฑเกน สมโณติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา สาวตฺถิยำ วิหรนฺโต หตฺถกำ อารพฺภ กเถสิ.

[พระหัตถกะพูดอวดดี]

ได้ยินว่า ภิกษุน้ันพูดฟุ้งไป๑ กลา่วว่า “ทา่นทั้งหลายพึงไปสู่ที่ชื่อโน้น ในกาลโน้น, เราจกัทำาวาทะ” แล้วไปในที่น้ันก่อน 
กลา่วคำาทั้งหลายเป็นต้นว่า “ดูเถิดทา่นทั้งหลาย, พวกเดียรถีย์ไม่มาเพราะกลัวผม, 
น่ีแหละเป็นความแพ้ของพวกเดียรถีย์เหล่าน้ัน” เที่ยวพูดฟุ้งไป กลบเกลื่อนคำาอื่นด้วยคำาอื่น.
โส กิร วาทกฺขิตฺโต “ตุมฺเห อสุกเวลาย อสุกฏฺฐานำ นาม คจฺเฉยฺยาถ,๒ วาทำ กริสฺสาม -อิติ วตฺวา ปุเรตรเมว ตตฺถ คนฺตฺวา 
“ปสฺสถ, ติตฺถิยา มม ภเยน น อาคตา, เอเสว เนสำ ปราชโยติอาทีนิ วตฺวา วาทกฺขิตฺโต อญฺเญนญฺญำ ปฏิจรนฺโต วิจรติ.

[ลักษณะสมณะและผู้มิใช่สมณะ]

พระศาสดาทรงสดับว่า “ได้ยินว่า ภิกษุชื่อหัตถกะทำาอยา่งน้ัน” แล้วรับสั่งให้เรียกเธอมา ตรัสถามวา่ 
“หัตถกะ ได้ยินว่า เธอทำาอย่างน้ันจริงหรือ?” เมื่อเธอกราบทูลว่า “จริง,” จึงตรัสว่า 
“เหตุไฉน เธอจึงทำาอย่างน้ัน? ดว้ยว่า ผู้ทำามุสาวาทเห็นปานน้ัน จะชื่อวา่เป็นสมณะ เพราะเหตุสักวา่มีศีรษะโล้นเป็นต้น
เท่าน้ันหามิได้; ส่วนผู้ใด ยังบาปน้อยหรือใหญ่ให้สงบแล้วตั้งอยู่ ผู้น้ีแหละชื่อว่าสมณะ” ดังน้ีแล้ว ได้ตรัสพระคาถาเหล่าน้ีว่า
สตฺถา “หตฺถโก กิร เอวำ กโรติ -อิติ สุตฺวา ตำ ปกฺโกสาเปตฺวา “สจฺจำ กิร ตฺวำ หตฺถก เอวำ กโรสิ -อิติ ปุจฺฉิตฺวา, “สจฺจำ -อิติ วุตฺเต, 
“กสฺมา เอวำ กโรสิ? เอวรูปํ หิ มุสาวาทำ กโรนฺโต สีสมุณฺฑนาทิมตฺเตเนว๓ สมโณ นาม น โหติ; 
โย ปน อณูนิ วา ถูลานิ วา ปาปานิ สเมตฺวา ฐิโต, อยเมว สมโณติ วตฺวา อิมา คาถา อภาสิ

“ผู้ไม่มีวตัร พดูเหลาะแหละ ไม่ชื่อว่าสมณะ เพราะศรีษะโล้น, 
ผู้ประกอบดว้ยความอยากและความโลภ จะเป็นสมณะอย่างไรได้; 

“น มุณฺฑเกน สมโณ อพฺพโต อลิกำ ภณำ, 
อิจฺฉาโลภสมาปนฺโน สมโณ กึ ภวิสฺสติ:

สว่นผู้ใด ยังบาปน้อยหรือใหญ่ให้สงบโดยประการทั้งปวง, 
ผู้น้ัน เรากล่าววา่ ‘เป็นสมณะ’ เพราะยังบาปให้สงบแล้ว.”

โย จ สเมติ ปาปานิ อณุำถูลานิ สพฺพโส, 
สมิตตฺตา หิ ปาปานำ ‘สมโณติ ปวุจฺจติ -อิติ.

๑ วาทกฺขิตฺโต ผู้มีวาทะอันซัดไป.
๒ สี. ม. ย.ุ อาคจฺเฉยฺยาถ.
๓ สี. ย.ุ สีสมุณฺฑนาทินา วิจรณมตฺเตน.
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[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทว่า มุณฺฑเกน ความวา่ เพราะเหตุสักวา่ศีรษะโล้น.
ตตฺถ “มุณฺฑเกน -อิติ: สีสมุณฺฑมตฺเตน.

บทวา่ อพฺพโต คือเว้นจากศีลวัตรและธุดงควัตร.
อพฺพโตติ: สีลวเตน จ ธุตงฺควเตน จ วิรหิโต.

สองบทวา่ อลกิำ ภณำ ความว่า ผู้กล่าวมุสาวาท 
ประกอบดว้ยความอยากในอารมณ์อันยังไม่ถึง และดว้ยความโลภในอารมณ์อันถึงแล้ว จักชื่อวา่เป็นสมณะอย่างไรได้.
อลิกำ ภณำ -อิติ: มุสาวาทำ ภณนฺโต อปฺปตฺเตสุ อารมฺมเณสุ อิจฺฉาย ปตฺเตสุ จ โลเภน สมนฺนาคโต สมโณ นาม กึ ภวิสฺสติ. 

บทวา่ สเมติ ความว่า ส่วนผู้ใด ยังบาปน้อยหรือใหญ่ให้สงบ, 
ผู้น้ัน พระผู้มพีระภาคตรัสว่า ‘เป็นสมณะ’ เพราะยังบาปเหล่าน้ันให้สงบแล้ว.
สเมติ -อิติ: โย จ ปริตฺตานิ วา มหนฺตานิ วา ปาปานิ วูปสเมติ, โส เตสำ สมิตตฺตา ‘สมโณติ ปวุจฺจติ -อิติ อตฺโถ.

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลอุริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ -อิติ.

เรื่องภิกษุชื่อหัตถกะ จบ.
หตฺถกวตฺถุ.
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๗. เรือ่งพราหมณ์คนใดคนหนึ่ง
๗. อญฺญตรพฺราหฺมณวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพราหมณ์คนใดคนหน่ึง ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ 
“น เตน ภิกฺขุ โส โหติ” เป็นต้น.
“น เตน ภิกฺขุ โส โหติ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต อญฺญตรำ พฺราหฺมณำ อารพฺภ กเถสิ.

[พราหมณ์อยากให้พระศาสดาเรียกตนว่าภิกษุ]

ได้ยินว่า พราหมณ์น้ันบวชในลัทธิภายนอก เที่ยวภกิษาอยู่ คิดวา่ 
“พระสมณโคดมเรียกสาวกของตนผู้เที่ยวภิกษาว่า ‘ภกิษุ,’  การที่พระสมณโคดมเรียกแม้เราว่า ‘ภิกษุ’ ก็ควร.”
โส กิร พาหิรสมเย ปพฺพชิตฺวา ภิกฺขำ จรนฺโต จินฺเตสิ “สมโณ โคตโม อตฺตโน สาวเก ภิกฺขาย จรนฺเต ‘ภิกฺขูติ วทติ, 
มำปิ ‘ภิกฺขูติ วตฺตุำ วฏฺฏติ -อิติ.

เขาเข้าไปเฝ้าพระศาสดา ทูลวา่ “ข้าแตพ่ระโคดมผู้เจริญ แม้ข้าพเจ้าก็เที่ยวภกิษาเลี้ยงชีพอยู่, 
พระองค์ขอจงเรียกแม้ข้าพเจา้วา่ ‘ภิกษุ.”
โส สตฺถารำ อุปสงฺกมิตฺวา “โภ โคตม อหำปิ ภิกฺขำ จริตฺวา ชีวามิ, มำปิ ‘ภิกฺขูติ วเทหิ -อิติ อาห.

[ลกัษณะภิกษุและผู้มิใช่ภิกษุ]

ลำาดับน้ัน พระศาสดา ตรัสกะพราหมณ์น้ันว่า “พราหมณ์ เราหาเรียกว่า ‘ภกิษุ’ เพราะอาการเพียงขอ (เขา) ไม,่ 
เพราะผู้สมาทานธรรมอันเป็นพิษแล้วประพฤติอยู่ ย่อมเป็นผู้ชื่อว่าภกิษุหามิได้, 
สว่นผู้ใดเที่ยวไปดว้ยพิจารณาสังขารทั้งปวง, ผู้น้ันชื่อว่าเป็นภิกษุ” ดังน้ีแล้ว ได้ตรัสพระคาถาเหล่าน้ีว่า 
อถ นำ สตฺถา “นาหำ พฺราหฺมณ ภิกฺขนมตฺเตน ‘ภิกฺขูติ วทามิ,  น หิ วิสำ ธมฺมำ สมาทาย วตฺตนฺโต ภิกฺขุ นาม โหติ; 
โย ปน สพฺพสงฺขาเร สงฺขาย จรติ, โส ภิกฺขุ นาม -อิติ วตฺวา อิมา คาถา อภาสิ

“บุคคลชื่อวา่เป็นภิกษุ เพราะเหตุที่ขอกะคนพวกอื่น หามิได้, 
บุคคลสมาทานธรรมอันเป็นพิษ ไม่ชื่อวา่เป็นภิกษุ ด้วยเหตุเพียงเท่าน้ัน; 

“น เตน ภิกฺขุ โส โหติ ยาวตา ภิกฺขเต ปเร, 
วิสำ ธมฺมำ สมาทาย ภิกฺขุ โหติ น ตาวตา;

ผู้ใดในศาสนาน้ี ลอยบุญและบาปแล้ว ประพฤตพิรหมจรรย์ (รู้ธรรม) ใน
โลก ดว้ยการพจิารณา เที่ยวไป ผู้น้ันแลเราเรียกว่า ‘ภกิษุ.”

โยธ ปุญฺญญฺจ ปาปญฺจ วาเหตฺวา๑ พฺรหฺมจริยวา 
สงฺขาย โลเก จรติ, ส เว ‘ภิกฺขูติ วุจฺจติ -อิติ.

๑ สี. ย.ุ พาหิตฺวา.
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[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทว่า ยาวตา ความว่า ชื่อวา่เป็นภิกษุ เพราะเหตุสักวา่ขอกะชนพวกอื่น หามิได้.
ตตฺถ “ยาวตา -อิติ: ยตฺตเกน ปเร ภิกฺขติ, เตน ภิกฺขนมตฺเตน ภิกฺขุ นาม น โหติ.

บทวา่ วิสำ เป็นต้น ความว่า 
ผู้ที่สมาทานธรรมไม่เสมอ หรือธรรมมกีายกรรมเป็นต้น อันมีกลิ่นเป็นพิษ ประพฤติอยู่ หาชือ่ว่าเป็นภิกษุไม่.
วิสำ -อิติ: วิสมำ ธมฺมำ วิสคนฺธำ วา กายกมฺมาทิกำ ธมฺมำ สมาทาย จรนฺโต ภิกฺขุ นาม น โหติ.

บทวา่ โยธ เป็นต้น ความว่า 
ผู้ใดศาสนาน้ี ลอยคือบรรเทาบุญและบาปแม้ทั้งสองน้ี ด้วยมรรคพรหมจรรย์ ชื่อวา่เป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์.
โยธ -อิติ: โย อิธ สาสเน อุภยำเปตำ ปุญฺญญฺจ ปาปญฺจ มคฺคพฺรหฺมจริเยน วาเหตฺวา ปนุทิตฺวา พฺรหฺมจริยวา โหติ.

บทวา่ สงฺขาย คือดว้ยญาณ.
สงฺขาย -อิติ: ญาเณน.

บทวา่ โลเก เป็นต้น ความวา่ บุคคลรูธ้รรมแม้ทั้งหมด ในโลกมีขันธโลกเป็นต้น อยา่งน้ีว่า “ขันธ์เหล่าน้ีเป็นภายใน, 
ขันธ์เหล่าน้ีเป็นภายนอก” เท่ียวไป, ผู้น้ันพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่า ‘ภิกษุ’ เพราะเป็นผู้ทำาลายกิเลสท้ังหลายด้วยญาณน้ันแล้ว.
โลเก -อิติ: ขนฺธาทิโลเก “อิเม อชฺฌตฺติกา ขนฺธา, อิเม พาหิรา -อิติ เอวำ สพฺเพปิ ธมฺเม ชานิตฺวา จรติ, 
โส เตน ญาเณน กิเลสานำ ภินฺนตฺตา ‘ภิกฺขุ -อิติ วุจฺจติ -อิติ อตฺโถ.

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลอุริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ -อิติ.

เรื่องพราหมณ์คนใดคนหน่ึง จบ.
อญฺญตรพฺราหฺมณวตฺถุ.
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๘. เรือ่งเดียรถยี์
๘. ติตฺถิยวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพวกเดียรถีย์ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ “น โมเนน” เป็นต้น.
“น โมเนน -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต ติตฺถิเย อารพฺภ กเถสิ.

[เหตุท่ีทรงอนุญาตอนุโมทนากถา]

ได้ยินว่า พวกเดียรถีย์เหล่าน้ัน ทำาอนุโมทนาแกพ่วกมนุษย์ในสถานทีต่นบริโภคแล้ว กลา่วมงคลโดยนัยเป็นต้นวา่ 
“ความเกษมจงมี, ความสุขจงมี, อายุจงเจริญ; ในทีช่ื่อโน้นมีเปือกตม, ในที่ชื่อโน้นมีหนาม, การไปสู่ที่เห็นปานน้ันไม่ควร” 
แล้วจึงหลีกไป.
เต กิร ภุตฺตฏฺฐาเนสุ มนุสฺสานำ อนุโมทนำ กตฺวา, “เขมำ โหตุ, สุขำ โหตุ, อายุ วฑฺฒตุ; อสุกฏฺฐาเน นาม กลลำ อตฺถิ, 
อสุกฏฺฐาเน นาม กณฺฏโก อตฺถิ, เอวรูปํ ฐานำ คนฺตุำ น วฏฺฏตีติอาทินา นเยน มงฺคลำ วตฺวา ปกฺกมนฺติ.

กใ็นปฐมโพธิกาล ในเวลาที่ยังไม่ทรงอนุญาตวิธีอนุโมทนาเป็นต้น 
ภิกษุทั้งหลาย ไม่ทำาอนุโมทนาแก่พวกมนุษย์ในโรงภัตรเลย ย่อมหลีกไป.
ภิกฺขู ปน ปฐมโพธิยำ อนุโมทนาทีนำ อนนุญฺญาตกาเล ภตฺตคฺเค มนุสฺสานำ อนุโมทนำ อกตฺวาว ปกฺกมนฺติ.

พวกมนุษย์ยกโทษว่า “พวกเราได้ฟังมงคลแต่สำานักของเดียรถีย์ทั้งหลาย, แตพ่ระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายน่ิงเฉยหลีกไปเสีย.”
มนุสฺสา “มยำ ติตฺถิยานำ สนฺติกา มงฺคลำ สุณาม, ภทนฺตา ปน ตุณฺหีภูตาว ปกฺกมนฺติ -อิติ อุชฺฌายึสุ.

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลความน้ันแดพ่ระศาสดา.
ภิกฺขู ตมตฺถำ สตฺถุ อาโรเจสุำ.

พระศาสดา ทรงอนุญาตว่า 
“ภิกษุท้ังหลาย ต้ังแต่น้ีไป ท่านท้ังหลาย จงทำาอนุโมทนาในท่ีท้ังหลายมีโรงภัตรเป็นต้น ตามสบายเถิด, จงกล่าวอุปนิสินนกถาเถิด.๑”
สตฺถา “ภิกฺขเว อิโต ปฏฺฐาย ภตฺตคฺคาทีสุ ยถาสุขำ อนุโมทนำ กโรถ, อุปนิสินฺนกถำ กเถถ -อิติ อนุชานิ.

ภิกษุเหล่าน้ัน ทำาอย่างน้ันแล้ว.
เต ตถา กรึสุ.

[พวกเดียรถีย์ติเตียนพุทธสาวก]

พวกมนุษย์ ฟังวธิีอนุโมทนาเป็นต้น ถึงความอตุสาหะแล้ว นิมนต์ภกิษุทั้งหลาย เที่ยวทำาสักการะ.
มนุสฺสา อนุโมทนาทีนิ สุณนฺตา อุสฺสาหปฺปตฺตา ภิกฺขู นิมนฺเตตฺวา สกฺการำ กโรนฺตา วิจรนฺติ.

พวกเดียรถีย์ยกโทษวา่ 
“พวกเราเป็นมุนีทำาความเป็นผู้น่ิง, พวกสาวกของพระสมณโคดม เที่ยวกลา่วกถามากมาย ในที่ทั้งหลายมีโรงภัตรเป็นต้น.
ติตฺถิยา “มยำ มุนิโน โมนำ กโรม, สมณสฺส โคตมสฺส สาวกา ภตฺตคฺคาทีสุ มหากถำ กเถนฺตา วิจรนฺติ -อิติ อุชฺฌายึสุ.

๑ กถาท่ีกล่าวกะบุคคลผู้ใกล้.
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[ลักษณะมุนีและผู้ไม่ใช่มุนี]

พระศาสดา ทรงสดับความน้ัน ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย เราไม่กล่าวเรา ‘มุนี’ เพราะเหตุสกัว่าเป็นผู้น่ิง; 
เพราะคนบางพวกไมรู่้ ย่อมไมพู่ด, บางพวกไมพู่ด เพราะความเป็นผู้ไม่แกลว้กล้า, 
บางพวกไมพู่ด เพราะตระหน่ีวา่ ‘คนเหล่าอื่นอย่ารู้เน้ือความอันดียิ่งน้ีของเรา; 
เพราะฉะน้ัน คนไม่ชื่อวา่เป็นมุนี เพราะเหตุสักว่าเป็นคนน่ิง, แต่ชือ่ว่าเป็นมุนี เพราะยังบาปให้สงบ.” ดังน้ีแล้ว 
ได้ตรัสพระคาถาเหล่าน้ีว่า
สตฺถา ตมตฺถำ สุตฺวา “นาหำ ภิกฺขเว ตุณฺหีภาวมตฺเตน ‘มุนีติ วทามิ;  เอกจฺเจ หิ อชานนฺตา น กเถนฺติ, เอกจฺเจ อวิสารทตาย, 
เอกจฺเจ ‘มา โน อิมำ อติสยตฺถำ อญฺเญ ชานึสูติ มจฺเฉเรน; ตสฺมา น โมนมตฺเตน มุนิ โหติ, ปาปวูปสมเนน ปน มุนิ นาม โหติ -อิติ วตฺวา 
อิมา คาถา อภาสิ

“บุคคลเขลา ไมรู่้โดยปกติ ไม่ชื่อว่าเป็นมุนี เพราะความเป็นผู้น่ิง, 

“น โมเนน มุนิ โหติ มุฬฺหรูโป อวิทฺทสุ, 

สว่นผู้ใด เป็นบัณฑติ ถือธรรมอันประเสริฐ ดุจบุคคลประคองตราชั่ง 
เว้นบาปทั้งหลาย, ผู้น้ันเป็นมุนี, ผู้น้ันเป็นมุนีเพราะเหตุน้ัน;  

โย จ ตุลำว ปคฺคยฺห วรมาทาย ปณฺฑิโต 
ปาปานิ ปริวชฺเชติ, ส มุนิ, เตน โส มุนิ; 

ผู้ใดรู้อรรถทั้ง ๒ ในโลก, ผู้น้ันเรากล่าวว่า ‘เป็นมุนี’ เพราะเหตุน้ัน.”

โย มุนาติ อุโภ โลเก, มุนิ เตน ปวุจฺจติ -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ี บทวา่ น โมเนน ความว่า ก็บุคคลชื่อวา่เป็นมุนี เพราะโมนะคือมรรคญาณ๑ 
กลา่วคือข้อปฏิบัติเครื่องเป็นมุนีก็จริงแล, ถึงอย่างน้ันในพระคาถาน้ี พระผู้มพีระภาคตรัสวา่ โมเนน หมายเอาความเป็นผู้น่ิง.
ตตฺถ “น โมเนน -อิติ: กามำ หิ โมเนยฺยปฏิปทาสงฺขาเตน มคฺคญาณโมเนน มุนิ นาม โหติ, อิธ ปน ตุณฺหีภาวำ สนฺธาย “โมเนน -อิติ วุตฺตำ.

บทวา่ มฬฺุหรูโป คือ เป็นผู้เปล่า.
มุฬฺหรูโปติ: ตุจฺฉรูโป.

บทวา่ อวิทฺทสุ คือ ไมรู่้โดยปกติ.  อธิบายว่า “ก็บุคคลเห็นปานน้ัน แม้เป็นผู้น่ิง ก็ไมช่ื่อวา่เป็นมุนี; 
อกีอย่างหน่ึง ไม่ชื่อว่า โมไนยมุนี, แต่เป็นผู้เปล่าเป็นสภาพและไม่รู้โดยปกติ.
อวิทฺทสุ -อิติ: อวิญฺญู. 
“เอวรูโป หิ ตุณฺหีภูโตปิ มุนิ นาม น โหติ;  อถวา, โมเนยฺยมุนิ นาม น โหติ, ตุจฺฉสภาโว ปน อญฺญาณี จ โหติ -อิติ อตฺโถ.

๑ ญาณอันสัมปยุตด้วยมรรค.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๗ หน้า ๘๖  • ๘. เร่ืองเดียรถีย์ • [แก้อรรถ]

บาทพระคาถาว่า โย จ ตุลำ ว ปคฺคยฺห ความวา่ 
เหมือนอย่างคนยืนถือตราชั่งอยู่, ถ้าของมากเกินไป, ก็นำาออกเสีย, ถ้าของน้อย, ก็เพิ่มเข้า ฉันใด; 
ผู้ใดนำาออก ชื่อว่าเว้นบาป ดจุคนเอาของที่มากเกินไปออก บำาเพ็ญกุศลอยู่ ดุจคนเพิ่มของอันน้อยเข้า ฉันน้ันเหมือนกัน; 
ก็แล เมื่อทำาอย่างน้ัน ชือ่ว่าถือธรรมอันประเสริฐ คือสูงสุดทีเดียว กลา่วคือศีล สมาธิ ปัญญาวิมุตติ วิมตุติญาณทัสสนะ 
เว้นบาป คือกรรมที่เป็นอกุศลทั้งหลาย.
โย จ ตุลำว ปคฺคยฺหาติ: ยถา หิ ตุลำ คเหตฺวา ฐิโต, อติเรกญฺเจ โหติ, หรติ, อูนกญฺเจ โหติ, ปกฺขิปติ; 
เอวเมว โย อติเรกำ หรนฺโต วิย ปาปํ หรติ ปริวชฺเชติ  อูนกำ ปกฺขิปนฺโต วิย กุสลำ ปริปูเรติ; 
เอวญฺจ ปน กโรนฺโต สีลสมาธิปญฺญาวิมุตฺติวิมุตฺติญาณทสฺสนสงฺขาตำ วรำ อุตฺตมเมว อาทาย ปาปานิ อกุสลกมฺมานิ ปริวชฺเชติ.

สองบทวา่ ส มุนิ ความว่า ผู้น้ันชื่อวา่เป็นมุนี.
ส มุนิ -อิติ: โส มุนิ นาม -อิติ อตฺโถ.

หลายบทวา่ เตน โส มุนิ ความวา่ หากมีคำาถามสอดเข้ามาว่า “ก็เพราะเหตุไร ผู้น้ันจึงชื่อวา่เป็นมุนี?” 
ต้องแก้ว่า “ผู้น้ันเป็นมุนี เพราะเหตุที่กลา่วแล้วในหนหลัง.”
เตน โส มุนิ -อิติ: “กสฺมา ปน โส มุนิ -อิติ เจ;  ยำ เหฏฺฐา วุตฺตการณำ, เตน โส มุนิ -อิติ อตฺโถ.

บาทพระคาถาว่า โย มุนาติ อุโภ โลเก ความวา่ บุคคลผู้ใดรู้อรรถทั้ง ๒ น้ี ในโลกมีขันธ์เป็นต้นน้ี โดยนัยเป็นต้นวา่ 
“ขันธ์เหล่าน้ีเป็นภายใน, ขันธ์เหล่าน้ีเป็นภายนอก” ดจุบุคคลยกตราชั่งข้ึนชั่งอยู่ ฉะน้ัน.
โย มุนาติ อุโภ โลเก -อิติ: โย ปุคฺคโล อิมสฺมึ ขนฺธาทิโลเก ตุลำ อาโรเปตฺวา มินนฺโต วิย 
“อิเม อชฺฌตฺติกา ขนฺธา, อิเม พาหิราติอาทินา นเยน อิเม อุโภ อตฺเถ มุนาติ.

หลายบทวา่ มุนิ เตน ปวุจฺจติ ความว่า ผู้น้ัน พระผู้มีพระภาคตรัสเรียก ‘เป็นมุนี’ เพราะเหตุน้ัน.
มุนิ เตน ปวุจฺจติ -อิติ: เตน การเณน ‘มุนิ -อิติ ปวุจฺจติ เอว -อิติ อตฺโถ.

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลอุริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ -อิติ.

เรื่องเดียรถีย์ จบ.
ติตฺถิยวตฺถุ.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๗ หน้า ๘๗  • ๙. เร่ืองพรานเบ็ดชื่ออริยะ • ๙. เร่ืองพรานเบ็ดชื่ออริยะ

๙. เรือ่งพรานเบ็ดช่ืออริยะ
๙. อริยพาลิสิกวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพรานเบ็ดชื่ออริยะคนหน่ึง ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า 
“น เตน อริโย โหติ” เป็นต้น.
“น เตน อริโย โหติ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต เอกำ อริยำ นาม พาลิสิกำ อารพฺภ กเถสิ.

[พรานเบ็ดต้องการให้พระศาสดาตรัสเรียกตนว่าอรยิะ]

ความพิสดารวา่ วันหน่ึง พระศาสดา ทรงเห็นอุปนิสัยแห่งโสดาปัตติมรรค ของนายอริยะน้ัน 
เสด็จเที่ยวบิณฑบาตในบ้านใกล้ประตดู้านทิศอดุร แห่งกรุงสาวัตถี อันภิกษุสงฆ์แวดลอ้ม เสด็จมาแต่บ้านน้ัน.
เอกทิวสำ หิ สตฺถา ตสฺส โสตาปตฺติมคฺคสฺส อุปนิสฺสยำ ทิสฺวา 
สาวตฺถิยา อุตฺตรทฺวารคาเม ปิณฺฑาย จริตฺวา ภิกฺขุสงฺฆปริวุโต ตโต อาคจฺฉติ.

ขณะน้ัน พรานเบ็ดน้ันตกปลาอยู่ดว้ยเบ็ด เห็นภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจา้เป็นประมุข ได้ทิ้งคันเบ็ดยืนอยู่แล้ว.
ตสฺมึ ขเณ โส พาลิสิโก พลิเสน มจฺเฉ คณฺหนฺโต พุทฺธปฺปมุขำ ภิกฺขุสงฺฆำ ทิสฺวา พลิสยฏฺฐึ ฉฑฺเฑตฺวา อฏฺฐาสิ.

พระศาสดา เสด็จกลับยืนอยู่ ณ ที่ไม่ไกลพรานเบ็ดน้ัน 
ตรัสถามชื่อของพระสาวกทั้งหลายมพีระสารีบุตรเถระเป็นต้นวา่ “เธอชื่อไร? เธอชื่อไร?”
สตฺถา ตสฺส อวิทูเร ฐาเน นิวตฺติตฺวา ฐิโต “ตฺวำ กินฺนาโม, ตฺวำ กึนาโม -อิติ สารีปุตฺตตฺเถราทีนำ นามานิ ปุจฺฉิ.

แม้พระสาวกเหล่าน้ัน ก็กราบทูลชื่อของตนๆ ว่า “ข้าพระองคช์ื่อสารีบุตร, ข้าพระองค์ชื่อโมคคัลลานะ” เป็นต้น.
เตปิ “อหำ สารีปุตฺโต, อหำ โมคฺคลฺลาโนติ อตฺตโน อตฺตโน นามานิ กถยึสุ.

พรานเบ็ดคิดว่า “พระศาสดาย่อมตรัสถามชื่อสาวกทุกองค์, เห็นจักตรัสถามชื่อของเราบ้าง.”
พาลิสิโก จินฺเตสิ “สตฺถา สพฺเพสำ นามานิ ปุจฺฉติ, มมาปิ นามำ ปุจฺฉิสฺสติ มญฺเญ -อิติ.

[ลักษณะผู้เป็นอริยะและไม่ใช่อริยะ]

พระศาสดา ทรงทราบความปรารถนาของพรานเบ็ดน้ัน จึงตรัสถามว่า “อุบาสก เธอชื่อไร?” 
เมื่อเขาทูลว่า “ข้าพระองค์ชือ่อริยะ พระเจา้ข้า” ตรัสวา่ “อุบาสก ผู้ที่ฆ่าสัตว์เช่นทา่น จะชื่อว่าอริยะไม่ได้, 
สว่นผู้ที่ตั้งอยู่ในความไม่เบียดเบียนมหาชน จึงจะชือ่ว่าอริยะ” ดังน้ี แล้วตรัสพระคาถาน้ีวา่
สตฺถา ตสฺส อิจฺฉำ ญตฺวา “อุปาสก ตฺวำ โก นาม -อิติ๑ ปุจฺฉิตฺวา, “อหำ ภนฺเต อริโย นาม -อิติ วุตฺเต, 
“น อุปาสก ตาทิโส ปาณาติปาตี อริโย นาม โหติ, อริโย ปน มหาชนสฺส อวิหึสนภาเว ฐิโตติ วตฺวา อิมำ คาถมาห

๑ สี. ย.ุ นาโมติ.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๗ หน้า ๘๘  • ๙. เร่ืองพรานเบ็ดชื่ออริยะ • [ลักษณะผู้เป็นอริยะและไม่ใช่อริยะ]

“บุคคลไม่ชื่อวา่เป็นอริยะ เพราะเหตุที่เบียดเบียนสัตว์;  
บุคคลที่เรากล่าวว่า ‘เป็นอริยะ’ เพราะไม่เบียดเบียนสัตวท์ั้งปวง.”

“น เตน อริโย โหติ เยน ปาณานิ หึสติ; 
อหึสา สพฺพปาณานำ ‘อริโยติ ปวุจฺจติ -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทว่า อหึสา ความวา่ เพราะไม่เบียดเบียน. 
ตตฺถ “อหึสา -อิติ: อหึสเนน.

มีคำาอธิบายไว้เช่นน้ีวา่: “บุคคลไม่เป็นผู้ชื่ออริยะ เพราะเหตุที่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลาย;  
สว่นผู้ใด ตั้งอยู่ไกลจากความเบียดเบียน เพราะไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งปวงดว้ยฝ่ามือเป็นต้น 
คือ เพราะความที่ตนตั้งอยู่แลว้ ในภาวนามีเมตตาเป็นต้น, ผู้น้ี พระผูพ้ระภาคตรัสเรียกวา่ ‘อริยะ.’
อิทำ วุตฺตำ โหติ “เยน ปาณานิ หึสติ, น เตน การเณน อริโย โหติ; 
โย ปน สพฺพปาณานำ ปาณิอาทินา อหึสเนน เมตฺตาทิภาวนาย ปติฏฺฐิตตฺตา หึสโต อารา ฐิโต, อยำ ‘อริโยติ ปวุจฺจติ -อิติ อตฺโถ.

ในกาลจบเทศนา พรานเบ็ดตั้งอยูใ่นโสดาปัตติผลแล้ว.
เทสนาวสาเน พาลิสิโก โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหิ.

เทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่บุคคลผู้ประชุมกันแล้ว ดังน้ีแล้ว.
สมฺปตฺตานำปิ สาตฺถิกา เทสนา อโหสิ -อิติ.

เรื่องพรานเบ็ดชื่ออริยะ จบ.
อริยพาลิสิกวตฺถุ.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๗ หน้า ๘๙  • ๑๐. เร่ืองภิกษุมากรูป • ๑๐. เร่ืองภิกษุมากรูป

๑๐. เรือ่งภิกษุมากรูป
๑๐. สมฺพหุลภิกฺขุวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภภกิษุมากรูป ผู้ถึงพร้อมด้วยคุณมีศีลเป็นต้น ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ 
“น สีลพฺพตมตฺเตน” เป็นต้น.
“น สีลพฺพตมตฺเตน -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต สมฺพหุเล สีลาทิสมฺปนฺเน ภิกฺขู อารพฺภ กเถสิ.

[ยังไม่สิHนกิเลส ก็อย่าประมาทในคุณธรรมท่ีมี]

ได้ยินว่า บรรดาภิกษุเหล่าน้ัน บางพวกได้มีความคดิอย่างน้ีว่า 
“พวกเรามีศีลสมบูรณ์แล้ว. พวกเราทรงซ่ึงธุดงค,์ พวกเราเป็นพหุสูต, พวกเราอยู่ในเสนาสนะอันสงัด, พวกเราได้ฌาน, 
พระอรหัตพวกเราได้ไม่ยาก, พวกเราจักบรรลพุระอรหัต ในวันที่พวกเราปรารถนาน่ันเอง.”
เตสุ กิร เอกจฺจานำ เอวำ อโหสิ “มยำ สมฺปนฺนสีลา, มยำ ธุตงฺคธรา, มยำ พหุสฺสุตา, มยำ ปนฺตเสนาสนวาสิโน, มยำ ฌานลาภิโน๑, 
น อมฺหากำ อรหตฺตำ ทุลฺลภำ, อิจฺฉิตทิวเสเยว อรหตฺตำ ปาปุณิสฺสาม -อิติ.

บรรดาภิกษุเหล่าน้ัน แม้ภิกษุผู้เป็นอนาคามี ได้มีความคิดเช่นน้ีว่า “บัดน้ี พระอรหัต พวกเราได้ไม่ยาก.”
เยปิ ตตฺถ อนาคามิโน, เตสำปิ เอตทโหสิ “น อมฺหากำ อิทานิ อรหตฺตำ ทุลฺลภำ -อิติ.

วันหน่ึง ภกิษุเหล่าน้ันแม้ทั้งหมดเข้าไปเฝ้าพระศาสดา ถวายบังคมแล้วน่ังอยู่ อันพระศาสดาตรัสถามว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย กจิแห่งบรรพชิตของพวกเธอถึงที่สุดแล้วหรือหนอ?” 
ต่างกก็ราบทูลอยา่งน้ีว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พวกข้าพระองค์เห็นปานน้ีๆ; เพราะฉะน้ัน พวกข้าพระองคจ์ึงคิดว่า 
‘พวกเราสามารถเพื่อบรรลุพระอรหัตในขณะที่ปรารถนาแล้วๆ น่ันเอง’ ดังน้ีแล้วอยู่.”
เต สพฺเพปิ เอกทิวสำ สตฺถารำ อุปสงฺกมิตฺวา วนฺทิตฺวา นิสินฺนา “อปิ นุโข โว๒ ภิกฺขเว ปพฺพชิตกิจฺจำ มตฺถกำ ปตฺตำ -อิติ สตฺถารา ปุฏฺฐา 
เอวมาหำสุ “ภนฺเต มยำ เอวรูปา จ เอวรูปา จ; ตสฺมา ‘อิจฺฉิติจฺฉิตกฺขเณเยว อรหตฺตำ ปตฺตุำ สมตฺถมฺหาติ จินฺเตตฺวา วิหราม -อิติ.

พระศาสดาทรงสดับถ้อยคำาของภิกษุเหล่าน้ันแล้ว ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย ช่ือวา่ภิกษุ จะเห็นว่า ‘ทุกข์ในภพของพวกเราน้อย’
ด้วยคุณสักว่าความเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์เป็นต้น หรือด้วยคุณสกัวา่ความสุขของพระอนาคามี ไม่ควร, 
และยังไม่ถึงความสิ้นอาสวะ ไมพ่ึงให้ความคิดเกิดข้ึนว่า ‘เราถึงสุขแล้ว” ได้ตรัสพระคาถาเหล่าน้ีว่า
สตฺถา เตสำ วจนำ สุตฺวา “ภิกฺขเว ภิกฺขุนา นาม ปริสุทฺธสีลาทิมตฺตเกน วา อนาคามิสุขมตฺตเกน วา ‘อปฺปกำ โน ภวทุกฺ  ขนฺ  ติ ทฏฺฐุำ น วฏฺฏติ, 
อาสวกฺขยำ ปน อปฺปตฺวา ‘สุขิโตมฺหีติ จิตฺตำ น อุปฺปาเทตพฺพำ -อิติ วตฺวา อิมา คาถา อภาสิ

๑ สี. ย.ุ ฌานาภิญฺญายาลาภิโน.
๒ สี. ย.ุ “โวติ นตฺถิ.
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“ภิกษุ ภิกษุยังไม่ถึงอาสวักขยะ อยา่เพิ่งถึงความวางใจ 
ด้วยเหตุสักวา่ศีลและวัตร ด้วยความเป็นพหุสูต ดว้ยการได้สมาธิ 
ด้วยการนอนในที่สงดั หรือ (ด้วยเหตุเพียงรูว้่า) 
‘เราถูกต้องสุขในเนกขัมมะ ซ่ึงปุถุชนเสพไม่ได้แล้ว.”

“น สีลพฺพตมตฺเตน พาหุสจฺเจน วา ปน 
อถวา สมาธิลาเภน วิวิตฺตสยเนน วา 
‘ผุสามิ เนกฺขมฺมสุขำ อปุถุชฺชนเสวิตำ’ 
ภิกฺขุ วิสฺสาสมาปาทิ อปฺปตฺโต อาสวกฺขยำ -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทว่า สีลพพฺตมตฺเตน คือดว้ยเหตุสักว่า ปาริสุทธิศีล ๔๑ หรือสกัว่าธุดงคคณุ ๑๓.๒

ตตฺถ “สีลพฺพตมตฺเตน -อิติ: จตุปาริสุทฺธิสีลมตฺเตน วา เตรสธุตงฺคคุณมตฺเตน วา.

บทวา่ พาหุสจฺเจน วา ความว่า หรือดว้ยเหตุสักวา่ความเป็นผู้เรียนปิฎก ๓.
พาหุสจฺเจน วา -อิติ: ติณฺณำ ปิฏกานำ อุคฺคหิตมตฺเตน วา.

บทวา่ สมาธิลาเภน ความวา่ หรอืด้วยการได้สมาบัติ ๘.๔ 
สมาธิลาเภน -อิติ: อฏฺฐสมาปตฺติลาเภน วา.

บทวา่ เนกฺขมฺมสุขำ คือสุขของพระอนาคามี.  
เพราะฉะน้ัน ภิกษุอย่าเพิ่งถึงความวางใจ ดว้ยเหตุมีประมาณเพียงรู้เท่าน้ีวา่ ‘เราถูกต้องสุขของพระอนาคามี.’
เนกฺขมฺมสุขำ -อิติ: อนาคามิสุขำ.  ตสฺมา ‘อนาคามิสุขำ ผุสามิ -อิติ เอตฺตกมตฺเตน วา.

บทวา่ อปุถุชฺชนเสวติำ ความวา่ อันปุถุชนทั้งหลายเสพไม่ได้ คืออันพระอริยะเสพแล้วอย่างเดียว.
อปุถุชฺชนเสวิตำ -อิติ: ปุถุชฺชเนหิ อเสวิตำ อริเยหิ เสวิตเมว.

ภิกษุเหล่าน้ัน พระผู้มีพระภาคเมื่อทรงทักรูปใดรูปหน่ึง ก็ตรัสวา่ “ภิกษุ.”
ภิกฺขุ -อิติ: เตสำ อญฺญตรมาลปนฺโต อาห.

บทวา่ วิสฺสาสมาปาทิ ความวา่ อยา่เพิ่งถึงความวางใจ.
วิสฺสาสมาปาทิ -อิติ: วิสฺสาสำ น อาปชฺเชยฺย.

๑ พึงดูในนวโกวาทหมวดท่ี ๔.
๒ พึงดูในธรรมวิภาคปริเฉทท่ี ๒ ตอนอติเรกทสกะ
๓ องฺ. ทสก. ๒๔/๒๑๐.
๔ มีช่ือเช่นเดียวกับรูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔.
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มีคำาอธิบายไว้ฉะน้ีว่า “ภิกษุ, ชื่อวา่ภิกษุเป็นผู้ยังไม่บรรลพุระอรหัต กล่าวคอืความสิ้นไปแห่งอาสวะ ไมพ่ึงถึงความวางใจวา่ 
‘ภพของเราน้อย นิดหน่อย’ ด้วยเหตุสักวา่ความเป็นผู้มีคุณมีศีลสมบูรณ์เป็นต้นน้ีเท่าน้ัน;  
เหมือนคูถแม้มีประมาณน้อยก็ยังมีกลิ่นเหม็นฉันใด, ภพแม้มีประมาณน้อยก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ฉันน้ัน.”
อิทำ วุตฺตำ โหติ “ภิกฺขุ,  อิมินา สมฺปนฺนสีลาทิภาวมตฺตเกเนว 
‘มยฺหำ ภโว อปฺปโก ปริตฺตโกติ อาสวกฺขยสงฺขาตำ อรหตฺตำ อปฺปตฺโต หุตฺวา ภิกฺขุ นาม วิสฺสาสำ น อาปชฺเชยฺย;  
ยถา หิ อปฺปมตฺตโกปิ คูโถ ทุคฺคนฺโธ, เอวำ อปฺปมตฺตโกปิ ภโว ทุกฺโข -อิติ.

ในกาลจบเทศนา ภิกษุเหล่าน้ัน ตั้งอยูใ่นพระอรหัตแล้ว.
เทสนาวสาเน เต ภิกฺขู อรหตฺเต ปติฏฺฐหึสุ.

เทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่บุคคลผู้ประชุมกันแล้ว ดังน้ีแล้ว.
สมฺปตฺตานำปิ สาตฺถิกา เทสนา อโหสิ -อิติ.

เรื่องภกิษุมากรูป จบ.
สมฺพหุลภิกฺขุวตฺถุ.

ธัมมัฏฐวรรค วรรณนา จบ.
ธมฺมฏฺฐวคฺควณฺณนา นิฏฺฐิตา.

วรรคที่ ๑๙ จบ.
เอกูนวีสติโม วคฺโค.
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๒๐. มัคควรรค วรรณนา
๒๐. มคฺควคฺควณฺณนา  
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๑. เรื่องภกิษุ ๕๐๐ รูป
๑. ปญฺจสตภิกฺขุวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภภกิษุ ๕๐๐ รูป ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “มคฺคานฺฐงฺคิโก” เป็นต้น.
“มคฺคานฏฺฐงฺคิโกติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต ปญฺจสเต ภิกฺขู อารพฺภ กเถสิ.

[พวกภิกษุพูดถึงทางท่ีตนเท่ียวไป]

ดังได้สดับมา ภิกษุเหล่าน้ัน, เมื่อพระศาสดาเสด็จเที่ยวจาริกไปในชนบทแล้ว เสด็จมาสู่กรุงสาวตัถีอีก, 
น่ังในโรงเป็นที่บำารุง พูดมรรคกถาปรารภทางทีต่นเที่ยวไปแล้ว โดยนัยเป็นต้นว่า 
“ทางแห่งบ้านโน้นจากบ้านโน้นสมำ่าเสมอ, ทางแห่งบ้านโน้น (จากบ้านโน้น) ไม่สมำ่าเสมอ, มีกรวด, ไม่มีกรวด.
เต กิร, สตฺถริ ชนปทจาริกำ จริตฺวา ปุน สาวตฺถิมาคเต, อุปฏฺฐานสาลายำ นิสีทิตฺวา “อสุกคามโต อสุกคามสฺส มคฺโค สโม, 
อสุกคามสฺส มคฺโค วิสโม, สสกฺขโร, อสกฺขโรติอาทินา นเยน อตฺตนา๑ วิจริตมคฺคำ อารพฺภ มคฺคกถำ กเถสุำ.

[อริยมรรคเป็นทางให้พ้นทุกข์]

พระศาสดา ทรงเห็นอุปนิสัยแห่งพระอรหัตของภิกษุเหล่าน้ัน เสด็จมายังที่แล้ว ทรงน่ังเหนืออาสนะที่เขาปูไว้ ตรัสถามว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย บัดน้ี พวกเธอน่ังสนทนากันด้วยกถาอะไรเล่า?” เมื่อภิกษุเหล่าน้ัน กราบทูลวา่ “ดว้ยกถาชื่อน้ี,” ตรัสว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย ทางที่พวกเธอพดูถึงน้ี เป็นทางภายนอก ธรรมดาภกิษุทำากรรมในอริยมรรคจึงควร, 
(ดว้ยว่า) ภิกษุเมื่อทำาอย่างน้ัน ย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้” ดังน้ีแล้ว ได้ทรงภาษิตพระคาถาเหล่าน้ีว่า
สตฺถา เตสำ อรหตฺตสฺส อุปนิสฺสยำ ทิสฺวา ตำ ฐานำ อาคนฺตฺวา ปญฺญตฺตาสเน นิสินฺโน “กาย นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนา -อิติ 
ปุจฺฉิตฺวา, “อิมาย นาม -อิติ วุตฺเต, “ภิกฺขเว อยำ พาหิรกมคฺโค, ภิกฺขุนา นาม อริยมคฺเค กมฺมำ กาตุำ วฏฺฏติ, 
เอวำ กโรนฺโต ภิกฺขุ สพฺพทุกฺขา ปมุจฺจติ -อิติ วตฺวา อิมา คาถา อภาสิ

“บรรดาทางทั้งหลาย ทางมีองค์ ๘ ประเสริฐ๒,  
บรรดาสัจจะทั้งหลาย บท ๔ ประเสริฐ, 
บรรดาธรรมทั้งหลาย วริาคะประเสริฐ, 
บรรดาสัตว์ ๒ เท้า และ(อรูปธรรมทั้งหลาย) พระตถาคตผู้มีจักษุประเสริฐ;

“มคฺคานฏฺฐงฺคิโก เสฏฺโฐ สจฺจานำ จตุโร ปทา, 
วิราโค เสฏฺโฐ ธมฺมานำ ทิปทานญฺจ จกฺขุมา;

๑ สี. ม. ย.ุ อตตฺโน. 
๒ บางมติแปลว่า “ทางมีองค์ ๘ ประเสริฐกว่าทางท้ังหลาย.”
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ทางน่ันเทา่น้ัน เพื่อความหมดจดแห่งทัสสนะ ทางอื่นไม่มี, เพราะฉะน้ัน 
ทา่นทั้งหลายจงดำาเนินทางน่ัน อันเป็นที่ลุ่มหลงแห่งมารและเสนามาร, 

เอเสว มคฺโค นตฺถญฺโญ ทสฺสนสฺส วิสุทฺธิยา, 
เอตญฺหิ ตุมฺเห ปฏิปชฺชถ มารเสนปฺปโมหนำ๑,

ด้วยวา่ ทา่นทั้งหลายดำาเนินทางน่ันแล้ว จักทำาที่สุดแห่งทุกข์ได้; 
เราทราบทางเป็นที่สลัดลูกศรแล้ว จึงบอกแก่ท่านทั้งหลาย, 

เอตญฺหิ ตุมฺเห ปฏิปนฺนา ทุกฺขสฺสนฺตำ กริสฺสถ; 
อกฺขาโต โว๒ มยา มคฺโค อญฺญาย สลฺลสตฺถนำ

ทา่นทั้งหลาย พึงทำาความเพียรเครื่องเผากิเลส, 
(เพราะ) พระตถาคตทั้งหลาย เป็นแต่ผู้บอก, 
ชนท้ังหลายผู้ดำาเนินไปแล้ว มีปกติเพ่ง ย่อมหลุดพ้นจากเคร่ืองผูกของมาร.”

ตุมฺเหหิ กิจฺจำ อาตปฺปํ, อกฺขาตาโร ตถาคตา, 
ปฏิปนฺนา ปโมกฺขนฺติ ฌายิโน มารพนฺธนา -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทว่า มคฺคานฏฺฐงฺคิโก ความวา่ 
ทางทั้งหลาย จงเป็นทางไปด้วยแข้งเป็นต้นก็ตาม เป็นทางทิฏฐิ ๖๒ กต็าม. 
บรรดาทางแม้ทั้งหมด ทางมีองค์ ๘ อันทำาการละทาง ๘ มีมจิฉาทิฏฐิ เป็นต้น ดว้ยองค์ ๘ มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้น 
ทำานิโรธให้เป็นอารมณ์ ยังกิจมีอันกำาหนดรูทุ้กข์เป็นต้น ในสัจจะแม้ทั้ง ๔ ให้สำาเรจ็ ประเสริฐ คือยอดเยี่ยม.
ตตฺถ “มคฺคานฏฺฐงฺคิโกติ: ชงฺฆมคฺคาทโย วา โหนฺตุ ทวฺาสฏฺฐิทิฏฐฺิคตมคฺคา วา.  
สพฺเพสำปิ มคฺคานำ สมฺมาทิฏฺฐิอาทีหิ อฏฺฐหิ องฺเคหิ มิจฺฉาทิฏฺฐอิาทีนำ อฏฐฺนฺนำ ปหานกโร๓ นิโรธมารมฺมณำ กตฺวา 
จตูสุปิ สจฺเจสุ ทุกฺขปรชิานนาทิกจิฺจำ สาธยมาโน อฏฺฐงฺคิโก มคฺโค เสฏฺโฐ อตฺุตโม.

๑ สี. ม. ย.ุ มารสฺเสตำ ปโมหนำ.
๒ สี. ย.ุ เว.
๓ สี. ม. ย.ุ ปหานำ กโรนฺโต.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๗ หน้า ๙๕  • ๑. เร่ืองภิกษุ ๕๐๐ รูป • [แก้อรรถ]

| บาทพระคาถาว่า สจฺจานำ จตุโร ปทา ความวา่ บรรดาสัจจะเหล่าน้ี แม้ทั้งหมด 
จงเป็นวจีสัจจะอันมาแล้ว (ในพระบาลี) วา่ “บุคคลพึงกลา่วคำาสัตย์, ไมพ่ึงโกรธ,” เป็นต้นก็ตาม,  
เป็นสมมติสัจจะ อันต่างโดยสัจจะเป็นต้นวา่ “เป็นพราหมณ์ จริง, เป็นกษัตริย์ จริง” กต็าม, 
เป็นทิฏฐิสัจจะ (โดยนัย) ว่า๑ “สิ่งน้ีเท่าน้ันจริง, เป็นกษัตริย์ จริง” เปล่า,” เป็นต้นก็ตาม, 
เป็นปรมัตถสัจจะ อันตา่งโดยสัจจะเป็นต้นว่า “ทุกข์เป็นของจริงอันประเสริฐ” กต็าม, 
| สจฺจานำ จตุโร ปทา -อิติ:  “สจฺจำ ภเณ, น กุชฺเฌยฺย -อิติ อาคตำ วจีสจฺจำ วา โหตุ 
“สจฺโจ พฺราหฺมโณ, สจฺโจ ขตฺติโยติอาทิเภทำ สมฺมติสจฺจำ วา  “อิทเมว สจฺจำ, โมฆมญฺญำ -อิติ๒ ทิฏฺฐิสจฺจำ วา 
“ทุกฺขำ อริยสจฺจนฺติอาทิเภทำ ปรมตฺถสจฺจำ วา, 

บท ๔ มีวา่ “ทุกข์ เป็นของจริงอันประเสริฐ” เป็นต้น ชื่อว่าประเสริฐ 
เพราะอรรถว่าทุกข์อันโยคาวจรควรกำาหนดรู้   เพราะอรรถวา่สมุทัยอันโยคาวจรควรละ 
เพราะอรรถว่านิโรธอันโยคาวจรควรทำาให้แจ้ง,  เพราะอรรถว่ามรรคมีองค์ ๘ อันโยคาวจรควรเจริญ 
เพราะอรรถว่าแทงตลอดได้ด้วยญาณอันเดียว๓ และเพราะอรรถว่าแทงตลอดได้โดยแน่นอน. |
สพฺเพสำปิ อิเมสำ สจฺจานำ ปริชานิตพพฺตฺเถน ปหาตพฺพตฺเถน สจฺฉิกาตพพฺตฺเถน ภาเวตพพฺตฺเถน เอกปฺปฏิเวธนตฺเถน จ 
ตถปฺปฏิเวธนตฺเถน จ “ทุกฺขำ อริยสจฺจนฺติอาทโย จตุโร ปทา เสฏฺฐา นาม. |

บาทพระคาถาว่า วริาโค เสฏฺโฐ ธมฺมานำ ความว่า บรรดาธรรมทั้งปวง วริาคะ กล่าวคือพระนิพพาน ช่ือวา่ประเสรฐิ 
เพราะพระพทุธพจน์ว่า๔ “ภิกษุทั้งหลาย ธรรมทั้งหลายที่ปัจจัยปรุงแต่งก็ดี ที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งกด็ี มีประมาณเพียงไร, 
บรรดาธรรมเหล่าน้ัน วริาคะเรากล่าวว่าเป็นยอด.”
วิราโค เสฏฺโฐ ธมฺมานำ -อิติ: “ยาวตา ภิกฺขเว ธมฺมา สงฺขตา วา อสงฺขตา วา, วิราโค เตสำ [ธมฺมานำ] อคฺคมกฺขายติ -อิติ๕ วจนโต 
สพฺพธมฺมานำ นิพฺพานสงฺขาโต วิราโค เสฏฺโฐ.

บาทพระคาถาว่า ทิปทานญฺจ จกฺขุมา ความวา่ บรรดาสัตว์ ๒ เทา้ อันตา่งโดยเทวดาและมนุษย์เป็นต้นแม้ทั้งหมด
พระตถาคตผู้มีจักษุ๖ ๕ ประการเท่าน้ัน ประเสริฐ.
ทิปทานญฺจ จกฺขุมา -อิติ: สพฺเพสำปิ เทวมนุสฺสาทิเภทานำ ทฺวิปทานำ ปญฺจหิ จกฺขูหิ จกฺขุมา ตถาคโตว เสฏฺโฐ.

จ ศัพท์ มีอันประมวลมาเป็นอรรถ ย่อมประมวลเอาอรูปธรรมทั้งหลายดว้ย; 
เพราะฉะน้ัน แม้บรรดาอรูปธรรมทั้งหลาย พระตถาคตก็เป็นผู้ประเสริฐ คือสูงสดุ.
จสทฺโท สมฺปิณฺฑนตฺโถ อรูปธมฺเม สมฺปิณฺเฑติ;  ตสฺมา อรูปธมฺมานำปิ ตถาคโต เสฏฺโฐ อุตฺตโม.

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

สมนฺตจกขุ จักษุโดยรอบ ๑.
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บาทพระคาถาว่า ทสฺสนสฺส วิสุทฺธิยา ความวา่ 
ทางใดที่เรา (ตถาคต) กล่าววา่ “ประเสริฐ” ทางน่ันเท่าน้ัน เพื่อความหมดจดแห่งทัสสนะคือมรรคและผล; ทางอื่นย่อมไม่ม.ี
ทสฺสนสฺส วิสุทฺธิยา -อิติ: มคฺคผลทสฺสนวิสุทฺธตฺถำ โย มยา “เสฏฺโฐติ วุตฺโต, เอเสว มคฺโค;  นตฺถญฺโญ.

บทวา่ เอตำ หิ ความว่า เพราะเหตุน้ัน ทา่นทั้งหลายจงดำาเนินทางน่ัน น่ันแหละ.
เอตำ หิ -อิติ: ตสฺมา ตุมฺเห เอตเมว ปฏิปชฺชถ.

ก็บทว่า มารเสนปฺปโมหนำ น่ัน พระผู้มีพระภาคย่อมตรัสวา่ “เป็นที่หลงแห่งมาร คือเป็นที่ลวงแห่งมาร.”
มารเสนปฺปโมหนำ -อิติ: เอตำ หิ “มารโมหนำ มารวญฺจนำ -อิติ วุจฺจติ.

บทวา่ ทกฺุขสฺส ความว่า ท่านทั้งหลายจักทำาที่สุด คือเขตแดนแห่งความทกุข์ในวัฏฏะแม้ทั้งสิ้นได้.
ทุกฺขสฺส -อิติ สกลสฺสาปิ วฏฺฏทุกฺขสฺส อนฺตำ ปริจฺเฉทำ กริสฺสถ -อิติ อตฺโถ.

บทวา่ สลฺลสตฺถนำ เป็นต้น ความว่า  เราเว้นจากกิจทั้งหลายมกีารได้ฟัง (จากผู้อื่น) เป็นต้น ทราบทางน่ัน อันเป็นที่สลัดออก 
คือ ยำ่ายี ได้แก่ ถอนออกซ่ึงลูกศรทั้งหลาย มีลกูศรคือราคะเป็นต้น โดยประจกัษ์แก่ตนแล้วทีเดียว จึงบอกทางน้ี, 
บัดน้ีทา่นทั้งหลายพึงทำา ได้แก่ควรทำา ความเพียรคือสัมมัปปธาน อันถึงซ่ึงการนับว่าอาตัปปะ 
เพราะเป็นเครื่องเผากิเลสทั้งหลาย เพื่อประโยชน์แก่การบรรลุทางน้ัน,  เพราะพระตถาคตทั้งหลายเป็นแต่ผู้บอกอย่างเดียว; 
เพราะฉะน้ัน ชนท้ังหลายผู้ปฏิบัติแล้ว ด้วยสามารถแห่งทางท่ีพระตถาคตเจ้าเหล่าน้ัน ตรัสบอกแล้ว 
มีปกติเพ่งด้วยฌาน ๒ อย่าง ย่อมหลุดพ้นจากเครื่องผูกแห่งมาร กล่าวคือวัฏฏะอันเป็นไปภูมิ ๓.
สลฺลสตฺถนำ -อิต:ิ 
ราคสลฺลาทีนำ สตฺถนำ นิมฺมถนำ อพพฺาหณำ เอตำ มคฺคำ มยา วินา อนุสฺสวาทีหิ อตฺตปจฺจกฺขโต ญตวฺาว อยำ มคฺโค อกฺขาโต, 
อิทานิ ตุมฺเหหิ กิเลสานำ อาตาปเนน “อาตปฺปํ -อติิ สงฺขำ คตำ ตสฺส อธิคมตฺถาย สมฺมปฺปธานวริิยำ กจิฺจำ กรณียำ, 
เกวลำ หิ อกฺขาตาโร ตถาคตา;  ตสฺมา เตหิ อกฺขาตวเสน เย ปฏิปนฺนา ทวฺีหิ ฌาเนหิ ฌายิโน, 
เต เตภูมิกวฏฺฏสงฺขาตา มารพนฺธนา ปโมกฺขนฺติ -อติิ อตฺโถ.

ในกาลจบเทศนา ภิกษุเหล่าน้ัน ดำารงอยู่แล้วในพระอรหัตตผล.
เทสนาวสาเน เต ภิกฺขู อรหตฺเต ปติฏฺฐหึสุ.

พระธรรมเทศนาได้สำาเรจ็ประโยชน์แม้แก่บุคคลผู้ประชุมกันแล้วดังน้ีแล.
สมฺปตฺตานำปิ สาตฺถิกา ธมฺมเทสนา อโหสิ -อิติ.

เรื่องภิกษุ ๕๐๐ รูป จบ.
ปญฺจสตภิกฺขุวตฺถุ.
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๒. เรื่องภกิษุ ๕๐๐ รูปอืน่อีก
๒. อปรำ ปญฺจสตภิกฺขุวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภภกิษุ ๕๐๐ รูป ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “สพฺเพ สงฺขารา” เป็นต้น.
“สพฺเพ สงฺขารา -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต ปญฺจสเต ภิกฺขู อารพฺภ กเถสิ.

[ภิกษุเรยีนกัมมัฏฐาน]

ดังได้สดับมา ภิกษุเหล่าน้ัน เรียนกัมมัฏฐานในสำานักพระศาสดาแล้ว แมพ้ากเพียร พยายามอยู่ในป่า ก็ไม่บรรลุพระอรหัต 
จึงคิดวา่ “เราจักเรียนกัมมัฏฐานให้วิเศษ” ดังน้ีแล้วได้ไปสู่สำานักพระศาสดา.
เต กิร สตฺถุ สนฺติเก กมฺมฏฺฐานำ คเหตฺวา อรญฺเญ ฆเฏนฺตาปิ วายมนฺตาปิ อรหตฺตำ อปฺปตฺวา 
“วิเสเสตฺวา กมฺมฏฺฐานำ อุคฺคณฺหิสฺสาม -อิติ สตฺถุ สนฺติกำ อคมำสุ.

[ทางแห่งความหมดจด]

พระศาสดา ทรงพิจารณาวา่ “กัมมัฏฐานอะไรหนอแล เป็นที่สบายของภิกษุเหล่าน้ี?” จึงทรงดำาริวา่ 
“ภิกษุเหล่าน้ี ในกาลแห่งพระพุทธเจา้พระนามวา่กัสสปะ ตามประกอบแล้วในอนิจจลักษณะ สิ้นสองหมื่นปี, 
เพราะฉะน้ัน การแสดงคาถาด้วยอนิจจลักษณะน้ันแล แก่เธอทั้งหลาย สักคาถา ๑ ควร” ดังน้ีแล้ว ตรัสวา่ 
“ภิกษุทั้งหลาย สังขารแม้ทั้งปวงในภพทั้งหลายมีกามภพเป็นต้น เป็นสภาพไม่เที่ยงเลย เพราะอรรถว่ามีแล้วไม่มี” ดังน้ีแล้ว
จึงตรัสพระคาถาน้ีว่า
สตฺถา “กินฺนุ โข อิเมสำ สปฺปายำ -อิติ วีมำสนฺโต “อิเม กสฺสปพุทฺธกาเล วีสติวสฺสหสฺสานิ อนิจฺจลกฺขเณ อนุยุญฺชึสุ: 
ตสฺมา อนิจฺจลกฺขเณเนว เตสำ เอกำ คาถำ เทเสตุำ วฏฺฏติ -อิติ จินฺเตตฺวา 
“ภิกฺขเว กามภวาทีสุ สพฺเพปิ สงฺขารา หุตฺวา อภาวตฺเถน อนิจฺจาเอว -อิติ อิมำ คาถมาห

“เมื่อใด บัณฑิตย่อมเห็นด้วยปัญญาวา่ ‘สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง,’ 
เมื่อน้ัน ย่อมหน่ายในทุกข์.  
ความหน่ายในทกุข์น่ัน เป็นทางแห่งความหมดจด.”

“สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจาติ ยทา ปญฺญาย ปสฺสติ, 
อถ นิพฺพินฺทติ ทุกฺเข, เอส มคฺโค วิสุทฺธิยา -อิติ.
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[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน หลายบทว่า สพฺเพ สงฺขารา เป็นต้น ความวา่ เมื่อใดบัณฑิตย่อมเห็นดว้ยวิปัสสนาปัญญา๑ ว่า 
“ขันธ์ทั้งหลายที่เกดิข้ึนแล้วในภพทั้งหลายมีกามภพเป็นต้น ช่ือวา่ไม่เที่ยง เพราะต้องดับในภพน้ันๆ เอง,” 
เมื่อน้ัน ย่อมหน่ายในทุกข์อันเน่ืองด้วยการบริหารขันธ์น้ี. 
เมื่อหน่ายย่อมแทงตลอดสัจจะทั้งหลาย ด้วยสามารถแห่งกิจมีการกำาหนดรูทุ้กข์เป็นต้น.
ตตฺถ สพฺเพ สงฺขารา -อิติ: “กามภวาทีสุ อุปฺปนฺนา ขนฺธา ตตฺถ ตตฺเถว นิรุชฺฌนโต อนิจฺจา -อิติ ยทา วิปสฺสนาปญฺญาย ปสฺสติ, 
อถ อิมสฺมึ ขนฺธปริหรณทุกฺเข นิพฺพินฺทติ.  นิพฺพินฺทนฺโต ทุกฺขปริชานนาทิวเสน สจฺจานิ ปฏิวิชฺฌติ.

บาทพระคาถาว่า เอส มคฺโค วิสุทฺธิยา ความวา่ ความหน่ายในทกุข์น่ัน เป็นทางแห่งความหมดจด คือแห่งความผอ่งแผ้ว.๒

เอส มคฺโค วิสุทฺธิยา -อิติ: วิสุทฺธตฺถาย โวทานตฺถาย เอส มคฺโค -อิติ อตฺโถ.

ในกาลจบเทศนา ภิกษุเหล่าน้ัน ตั้งอยูใ่นพระอรหัตตผลแล้ว.
เทสนาวสาเน เต ภิกฺขู อรหตฺเต ปติฏฺฐหึสุ.

เทศนาได้สำาเร็จประโยชน์แม้แก่บริษัทที่ประชุมกันแล้ว ดังน้ีแล.
สมฺปตฺตปริสายปิ สาตฺถิกา เทสนา อโหสิ -อิติ.

เรื่องภิกษุ ๕๐๐ รูปอีกอื่นอีก จบ.
อปรำ ปญฺจสตภิกฺขุวตฺถุ.

แม้ในพระคาถาที่ ๒ เรือ่งก็อย่างน้ันเหมือนกัน.
ทุติยคาถายปิ เอวรูปเมว วตฺถุ.

กใ็นกาลน้ัน พระผู้มพีระภาคเจ้า ทรงทราบความที่ภิกษุเหล่าน้ันทำาความเพียรในอันกำาหนดสังขารโดยความเป็นทุกข์แล้ว 
ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย ขันธ์แม้ทั้งปวง เป็นทุกข์แท้ เพราะอรรถว่าถูกทุกข์บีบคั้น” ดังน้ีแล้วจึงตรัสพระคาถาน้ีวา่

“เมื่อใด บัณฑิต ย่อมเห็นด้วยปัญญาว่า ‘สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์,’ 
เมื่อน้ัน ย่อมหน่ายในทุกข์. 
ความหน่ายในทกุข์น่ัน เป็นทางแห่งความหมดจด.”

ตทา หิ ภควา เตสำ ภิกฺขูนำ ทุกฺขลกฺขเณ กตาภิโยคภาวำ ญตฺวา “ภิกฺขเว สพฺเพปิ ขนฺธา ปฏิปีฬนตฺเถน ทุกฺขา เอว -อิติ วตฺวา 
อิมำ คาถมาห

“สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขาติ ยทา ปญฺญาย ปสฺสติ, 
อถ นิพฺพินฺทติ ทุกฺเข, เอส มคฺโค วิสุทฺธิยา -อิติ.

๑ ปญัญาเคร่ืองเห็นแจ้ง.
๒ วิสุทฺธตฺถาย โวทานตฺถาย  ๒ ศัพท์นี้ ในศัพท์หนึ่งๆ มี อตฺถ ศพัท์อยู่เบื้องหลัง  แต่จะแปล อตฺถ ศัพท์ด้วย ไม่ได้ความ จึงตัดออกเสีย แปลแต่

ศพัท์หน้า
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[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทว่า ทุกฺขา ความว่า ชื่อวา่เป็นทุกข์ เพราะอรรถว่าถูกทุกข์บีบคั้น.
ตตฺถ “ทุกฺขา -อิติ: ปฏิปีฬนตฺเถน ทุกฺขา.

บทที่เหลือ ก็เช่นกับบทอันมีในก่อนน่ันแล.
เสสำ ปุริมสทิสเมว.

แม้ในพระคาถาที่ ๓ ก็มีนัยเช่นน้ันเหมือนกัน.
ตติยคาถายปิ เอเสว นโย.

กใ็นพระคาถาที่ ๓ น้ี พระผู้มพีระภาคเจ้า ทรงทราบความที่ภิกษุเหล่าน้ันเป็นผู้ตามประกอบแล้ว 
ในอันกำาหนดสังขารโดยความเป็นอนัตตา ในกาลก่อนอย่างสิ้นเชิงแล้ว ตรัสว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย ขันธ์แม้ทั้งปวงเป็นอนัตตาแท้ เพราะอรรถว่าไม่เป็นไปในอำานาจ” ดังน้ีแล้ว จึงตรัสพระคาถาน้ีวา่

“เมื่อใด บัณฑิต ย่อมเห็นด้วยปัญญาว่า ‘ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา,’ 
เมื่อน้ัน ย่อมหน่ายในทุกข์. 
ความหน่ายในทกุข์น่ัน เป็นทางแห่งความหมดจด.”

เกวลำ หิ เอตฺถ ภควา เตสำ ภิกฺขูนำ ปุพฺเพ อนตฺตลกฺขเณ อนุยุตฺตภาวำ ญตฺวา 
“ภิกฺขเว สพฺเพปิ ขนฺธา อวสวตฺตนตฺเถน อนตฺตา เอว -อิติ วตฺวา อิมำ คาถมาห

“สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตาติ ยทา ปญฺญาย ปสฺสติ, 
อถ นิพฺพินฺทติ ทุกฺเข. เอส มคฺโค วิสุทฺธิยา -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน สองบทว่า สพฺเพ ธมฺมา พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาขันธ์ ๕ น้ีเอง.
ตตฺถ “สพฺเพ ธมฺมา -อิติ: ปญฺจกฺขนฺธาเอว อธิปฺเปตา.

บทวา่ อนตฺตา ความว่า (ธรรมเหล่าน้ัน) อันใครๆ ไม่อาจให้เป็นไปในอำานาจว่า “ธรรมทั้งปวง จงอยา่แก่จงอยา่ตาย.”
เหตุน้ัน (ธรรมเหล่าน้ัน) จึงชื่อว่า เป็นอนัตตา คือวา่งเปล่า ไม่มีเจ้าของ ได้แก่ไม่มีอิสระ เพราะอรรถวา่ไม่เป็นไปในอำานาจ 
อนตฺตา -อิติ: “มา ชีรนฺตุ มา มียนฺตุ -อิติ วเส วตฺเตตุำ น สกฺกา -อิติ อวสวตฺตนตฺเถน อนตฺตา สุญฺญา อสฺสามิกา อนิสฺสรา -อิติ อตฺโถ.

บทที่เหลือ ก็เช่นกับบทที่มีแล้วในก่อนน่ันเอง ดังน้ีแล.
เสสำ ปุริมสทิสเมว -อิติ.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๗ หน้า ๑๐๐  • ๓. เร่ืองพระปธานกัมมิกติสสเถระ • ๓. เร่ืองพระปธานกัมมิกติสสเถระ

๓. เรือ่งพระปธานกัมมิกติสสเถระ
๓. ปธานกมฺมิกติสฺสตฺเถรวตฺถุ.

พระศาสดา เม่ือประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพระปธานกัมมิกติสสเถระ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “อุฏฐานกาลมฺหิ” เป็นต้น.
“อุฏฺฐานกาลมฺหิ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต ปธานกมฺมิกติสฺสตฺเถรำ อารพฺภ กเถสิ.

[พวกภิกษุประสงค์จะกราบทูลคุณท่ีตนได้]

ได้ยินว่า กุลบุตรชาวกรุงสาวัตถี ประมาณ ๕๐๐ คน บวชในสำานักพระศาสดา เรียนกัมมัฏฐานแล้ว ได้ไปสู่ป่า.
สาวตฺถิวาสิโน กิร ปญฺจสตา กุลปุตฺตา สตฺถุ สนฺติเก ปพฺพชิตฺวา กมฺมฏฺฐานำ คเหตฺวา อรญฺญำ อคมำสุ.

บรรดาภิกษุเหล่าน้ัน รูปหน่ึงพกัอยู่ในที่น้ันเอง.
เตสุ เอโก ตตฺเถว โอหียิ.

ที่เหลือทำาสมณธรรมอยู่ในป่า บรรลุพระอรหัต คิดว่า “พวกเราจักกราบทูลคุณอันตนได้แล้วแดพ่ระศาสดา” 
ได้ (กลับ) ไปยังกรุงสาวตัถีอีก.
อวเสสา อรญฺเญ สมณธมฺมำ กโรนฺตา อรหตฺตำ ปตฺวา “ปฏิลทฺธคุณำ สตฺถุ อาโรเจสฺสาม -อิติ ปุน สาวตฺถึ อคมำสุ.

อุบาสกคนหน่ึง เห็นภิกษุเหล่าน้ัน ผู้เที่ยวบิณฑบาตอยูใ่นบ้านแห่งหน่ึง ในที่ประมาณโยชน์หน่ึงจากกรุงสาวตัถี 
จึงต้อนรับดว้ยวัตถุทั้งหลายมียาคูและภัตรเป็นต้น ฟังอนุโมทนาแล้ว จึงนิมนต์เพือ่ประโยชน์แก่การฉันในวันรุ่งข้ึน.
เต สาวตฺถิโต โยชนมตฺเต เอกสฺมึ คามเก ปิณฺฑาย จรนฺเต ทิสฺวา เอโก อุปาสโก ยาคุภตฺตาทีหิ ปฏิมาเนตฺวา 
อนุโมทนำ สุตฺวา ปุนทิวสตฺถาย นิมนฺเตสิ.

ภิกษุเหล่าน้ัน ไปถึงกรุงสาวัตถีในวันน้ันเอง เก็บบาตรและจีวรไว้แล้ว ในเวลาเย็น เข้าไปเฝ้าพระศาสดา ถวายบังคมน่ังอยู่แล้ว.
เต ตทเหว สาวตฺถึ คนฺตฺวา ปตฺตจีวรำ ปฏิสาเมตฺวา สายณฺหสมเย สตฺถารำ อุปสงฺกมิตฺวา วนฺทิตฺวา นิสีทึสุ.

พระศาสดา ทรงแสดงความยินดีอย่างยิ่ง กับด้วยภกิษุเหล่าน้ัน ได้ทรงทำาการต้อนรับแล้ว.
สตฺถา เตหิ สทฺธึ อติวิย ตุฏฺฐึ ปเวทยมาโน ปฏิสนฺถารมกาสิ.

[ความไม่รู้จักกาลให้เกิดความเดือดร้อน]

ขณะน้ัน ภิกษุผู้สหายแห่งภิกษุเหล่าน้ัน ผู้ยังเหลืออยู่ในที่น้ัน คิดว่า “เมื่อพระศาสดาทรงทำาการต้อนรับภิกษุเหล่าน้ี, 
พระโอษฐ์ย่อมไมพ่อ (จะตรัส), แต่หาตรัสปราศรัยกับด้วยเราไม่ เพราะมรรคและผลของเราไม่มี, 
ในวันน้ีแหละ เราบรรลุพระอรหัตแล้ว จกัให้พระศาสดาตรัสปราศรัยกับด้วยเรา.”
อถ เนสำ ตตฺถ โอหีโน๑ สหายภิกฺขุ จินฺเตสิ “สตฺถุ อิเมหิ สทฺธึ ปฏิสนฺถารำ กโรนฺตสฺส มุขำ นปฺปโหติ, 
มยฺหำ ปน มคฺคผลาภาเวน มยา สทฺธึ น กเถติ,  อชฺเชว อรหตฺตำ ปตฺวา สตฺถารำ มยา สทฺธึ กถาเปสฺสามิ -อิติ.

๑ ยุ. โอหิโต.
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ภิกษุแม้เหล่าน้ัน ทูลลาพระศาสดาว่า 
“พวกข้าพระองค์ อันอุบาสกคนหน่ึง ในหนทางเป็นที่มา นิมนต์เพื่อฉันเช้าในวันพรุ่งน้ี จักไปในที่น้ัน แตเ่ช้าเทียว.”
เตปิ ภิกฺขู “มยำ อาคมนมคฺเค เอเกน อุปาสเกน สฺวาตนาย นิมนฺติตา ปาโตว ตตฺถ คมิสฺสาม -อิติ สตฺถารำ อปโลเกสุำ.

ลำาดับน้ัน ภิกษุผู้สหายแห่งภิกษุเหล่าน้ัน เดินจงกรมตลอดคืนยังรุ่ง 
ล้มลงที่แผ่นหินแห่งหน่ึง ในที่สุดจงกรม ดว้ยอำานาจแห่งความหลับ.
อถ เนสำ สหายภิกฺขุ สพฺพรตฺตึ จงฺกมนฺโต นิทฺทาวเสน จงฺกมนโกฏิยำ เอกสฺมึ ปาสาณผลเก ปติ.

กระดกูขาแตกแล้ว.
อูรุฏฺฐิ ภิชฺชิ.

เธอร้องดว้ยเสียงดัง.
โส มหาสทฺเทน วิรวิ.

พวกภกิษุผู้เป็นสหายเหล่าน้ันของเธอ จำาเสียงได้ ตา่งวิ่งเข้าไปข้างโน้นและข้างน้ี.
ตสฺส เต สหายกา ภิกฺขู สทฺทำ สญฺชานิตฺวา อิโต จิโต จ อุปธาวึสุ.

เมื่อภิกษุเหล่าน้ัน ตามประทีป ทำากจิที่ควรทำาแก่ภิกษุน้ันอยู่น่ันแล, อรุณข้ึนแล้ว.
เตสำ ทีปํ ชาเลตฺวา ตสฺส กตฺตพฺพกิจฺจำ กโรนฺตานำเยว, อรุโณ อุฏฺฐหิ.

ภิกษุเหล่าน้ัน ไม่ไดโ้อกาสไปบ้านน้ัน.
เต ตำ คามำ คนฺตุำ โอกาสำ น ลภึสุ.

[ทรงแสดงชาดกในเรื่องไม่รู้จักกาล]

ลำาดับน้ัน พระศาสดา ตรัสกะภกิษุเหล่าน้ันวา่ “ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอไม่ไปสู่บ้าน เป็นที่เที่ยวภิกษาหรือ?
อถ เน สตฺถา อาห “กึ ภิกฺขเว ภิกฺขาจารคามำ น คมิตฺถ -อิติ.

ภิกษุเหล่าน้ัน ทูลรับว่า “อยา่งน้ัน พระเจ้าข้า” แล้วกราบทูลเรื่องน้ัน.
เต “อาม ภนฺเต -อิติ ตำ ปวตฺตึ อาโรเจสุำ.

พระศาสดาตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย ภกิษุน่ัน ทำาอันตรายลาภของพวกเธอในบัดน้ีเท่าน้ันหามิได้, 
แม้ในกาลก่อน เธอก็ได้ทำาแลว้เหมือนกัน” อันภิกษุเหล่าน้ัน ทูลวิงวอนแล้ว ทรงนำาอดีตนิทานมา ตรัสชาดก๑ ให้พิสดารวา่
สตฺถา “น ภิกฺขเว เอส อิทาเนว ตุมฺหากำ ลาภนฺตรายำ กโรติ, ปุพฺเพปิ อกาสิเยว -อิติ วตฺวา เตหิ ยาจิโต อตีตำ อาหริตฺวา

๑ ขุ. ชา. ๒๗/๒๓. ตทฏฺฐกถา. ๒/๑๑๙. ตตฺถ วรุณชาตกนฺติ ขายติ.
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“บุคคลใด๑ ย่อมปรารถนาจะทำากิจที่ควรทำาก่อน ไว้ (ทำา) ภายหลัง,  
บุคคลน้ัน ย่อมเดือดร้อนภายหลัง, เหมือนมาณพผู้หักกิ่งไมกุ้่มฉะน้ัน.”

“โย ปุพฺเพ กรณียานิ ปจฺฉา โส กาตุมิจฺฉติ, 
วรุณกฏฺฐำ ภญฺโชว๒ ส ปจฺฉา อนุตปฺปติ -อิติ

ชาตกำ๓ วิตฺถาเรสิ.

ได้ยินว่า ภิกษุเหล่าน้ัน ได้เป็นมาณพ ๕๐๐ ในกาลน้ัน, มาณพผู้เกียจคร้าน ได้เป็นภิกษุน้ี, สว่นอาจารย์ได้เป็นพระตถาคต 
ด้วยประการฉะน้ี.
ตทา กิร เต ภิกฺขู ปญฺจสตา มาณวกา อเหสุำ,  กุสีตมาณวโก อยำ ภิกฺขุ อโหสิ, อาจริโย ปน ตถาคโตว อโหสิ -อิติ.

พระศาสดา ครั้นทรงนำาพระธรรมเทศนาน้ีมาแล้ว ตรัสว่า “ภกิษุทั้งหลาย ก็บุคคลใด ไม่ทำาความขยัน ในกาลที่ควรขยัน เป็นผู้
มีความดำารอิันจมแล้ว เป็นผู้เกียจคร้าน, บุคคลน้ัน ย่อมไม่บรรลุคุณวิเศษอันต่างโดยคุณมีฌานเป็นต้น” ดังน้ีแล้ว จึงตรัสพระ
คาถาน้ีว่า
สตฺถา อิมำ ธมฺมเทสนำ อาหริตฺวา “ภิกฺขเว โย หิ อุฏฺฐานกาเล อุฏฺฐานำ น กโรติ อวสนฺนสงฺกปฺโป โหติ กุสีโต, 
โส ฌานาทิเภทำ วิเสสำ นาธิคจฺฉติ -อิติ วตฺวา อิมำ คาถมาห

“ก็บุคคลยังหนุ่มแน่นมีกำาลัง (แต่) ไม่ขยันในกาลทีค่วรขยัน 
เข้าถึงความเป็นผู้เกียจครา้น มีใจประกอบด้วยความดำาริอันจมแล้ว 
ข้ีเกียจ เกียจคร้าน ย่อมไม่ประสบทาง ดว้ยปัญญา.”

“อุฏฺฐานกาลมฺหิ อนุฏฺฐหาโน 
ยุวา พลี อาลสิยำ อุเปโต 
สำสนฺนสงฺกปฺปมโน กุสีโต 
ปญฺญาย มคฺคำ อลโส น วินฺทติ -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทว่า อนุฏฺฐหาโน ความวา่ ไม่ขยัน คือ ไม่พยายาม.
ตตฺถ “อนุฏฺฐหาโนติ: อนุฏฺฐหนฺโต: อวายมนฺโต.

สองบทวา่ ยวุา พลี ความวา่ เป็นผู้ตั้งอยู่ในความเป็นคนรุ่นหนุ่ม ทั้งถึงพร้อมด้วยกำาลัง.
ยุวา พลี -อิติ: ปฐมโยพฺพเน ฐิโต พลสมฺปนฺโนปิ หุตฺวา.

สองบทวา่ อาลสิยำ อุเปโต ความวา่ ย่อมเป็นผู้เข้าถึงแล้วซ่ึงความเป็นผู้เกียจคร้าน คือ กินแล้วๆ ก็นอน.
อาลสิยำ อุเปโตติ: อลสภาวำ อุเปโต โหติ ภุตฺวา ภุตฺวา สยติ.

๑ เวลาแปลโดยพยัญชนะ รวบว่า โย โส ปุคฺคโล บุคคลนั้นใด.
๒ สี. ม. ย.ุ วรุณกฏฺฐภญฺโชว.
๓ วรุณชาตกำ. ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๒๓. ตทฏฺฐกถา. ๒/๑๑๙.
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บทวา่ สำสนฺนสงฺกปฺปมโน ความว่า ผู้มีจิตประกอบด้วยความดำาริอันจมดิ่งลงแล้ว เพราะมิจฉาวิตก ๓.
สำสนฺนสงฺกปฺปมโนติ: ตีหิ มิจฺฉาวิตกฺเกหิ สุฏฺฐุอวสนฺนสงฺกปฺปจิตฺโต.

บทวา่ กุสโีต ได้แก่ ผู้ไม่มีความเพียร.
กุสีโตติ: นิพฺพิริโย.

บทว่า อลโส ความว่า บุคคลน้ันเกียจคร้านมาก เม่ือไม่เห็นอริยมรรคอันพึงเห็นด้วยปัญญา จึงช่ือว่า ย่อมไม่ประสบ คือ ไม่ได้.
อลโสติ: โส มหาอลโส ปญฺญาย ทฏฺฐพฺพำ อริยมคฺคำ อปสฺสนฺโต น วินฺทติ น ลภติ -อิติ อตฺโถ.

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลอุริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ -อิติ.

เรื่องพระปธานกัมมิกติสสเถระ จบ.
ปธานกมฺมิกติสฺสตฺเถรวตฺถุ.
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๔. เรื่องสกูรเปรต
๔. สูกรเปตวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเวฬุวัน ทรงปรารภสูกรเปรต ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ “วาจานุรกฺขี” เป็นต้น.
“วาจานุรกฺขี -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เวฬุวเน วิหรนฺโต สูกรเปตำ อารพฺภ กเถสิ.

[พระมหาโมคคัลลานเถระเห็นเปรต]

ความพิสดารว่า วันหน่ึง พระมหาโมคคัลลานเถระลงจากภูเขาคิชฌกูฏ๑ กับพระลักขณเถระ ได้ทำาการย้ิมแย้มในประเทศแห่งหน่ึง 
อันพระลักขณเถระถามว่า “ทา่นผู้มีอายุ อะไรหนอ เป็นเหตุแห่งการทำาความยิ้มแย้มให้ปรากฏ?” กล่าววา่ 
“ทา่นผู้มีอายุ กาลน้ีมิใชก่าลแห่งปัญหาน้ี, ทา่นควรถามผมในสำานักของพระศาสดา” ดังน้ีแล้ว เที่ยวบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์
กับพระลักขณเถระน่ันเอง กลับจากบิณฑบาตแล้ว ไปสู่พระเวฬุวัน ถวายบังคมพระศาสดาแล้วน่ัง.
เอกสฺมึ หิ๒ ทิวเส มหาโมคฺคลฺลานตฺเถโร ลกฺขณตฺเถเรน สทฺธึ คิชฺฌกูฏา โอโรหนฺโต เอกสฺมึ ปเทเส สิตำ กตฺวา 
“โก นุ โข อาวุโส เหตุ สิตสฺส ปาตุกมฺมาย -อิติ๓ ลกฺขณตฺเถเรน ปุฏฺโฐ “อกาโล อาวุโส อิมสฺส ปญฺหสฺส, สตฺถุ สนฺติเก มำ ปุจฺเฉยฺยาสิ 
-อิติ วตฺวา ลกฺขณตฺเถเรน สทฺธึเยว ราชคเห ปิณฺฑาย จริตฺวา ปิณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต เวฬุวนำ คนฺตฺวา๔ สตฺถารำ วนฺทิตฺวา นิสีทิ.

ลำาดับน้ัน พระลักขณเถระถามความน้ันกะท่าน.
อถ นำ ลกฺขณตฺเถโร ตมตฺถำ ปุจฺฉิ.

ทา่นกล่าววา่ “ผู้มีอายุ ผมได้เห็นเปรตตนหน่ึง, สรีระของมันประมาณ ๓ คาวุต, สรรีะน้ันคล้ายสรรีะของมนุษย์, 
สว่นศีรษะของมันเหมือนศีรษะของสุกร, หางของมันเกิดที่ปาก, หมู่หนอนไหลออกจากปากน้ัน, 
ผมคดิวา่ ‘เราไม่เคยเห็นสัตว์มรีูปอย่างน้ี’ ครั้นเห็นเปรตน้ันแล้ว จึงได้ทำาการยิ้มแย้มให้ปรากฏ.”
โส อาห “อาวุโส อหำ เอกำ เปตำ อทฺทสำ,  ตสฺส ติคาวุตปฺปมาณำ สรีรำ,  ตำ มนุสฺสสรีรสทิสำ,  สีสำ ปน สูกรสฺส วิย, 
ตสฺส มุเข นงฺคุฏฺฐำ ชาตำ, ตโต ปุฬวา ปคฺฆรนฺติ; สฺวาหำ ‘น เม เอวรูโป สตฺโต ทิฏฺฐปุพฺโพติ ตำ ทิสฺวา สิตำ ปาตฺวากาสึ -อิติ.

๑ ภูเขาคิชฌกูฏ คือภูเขาท่ีมียอดเหมือนแร้ง ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอินเดยี สมัยนี้เรียกว่า ฮินดูกูช
๒ สี. โส กิร เอกทิวสำ.
๓ สี. ย.ุ ปาตุกมฺเม.
๔ สี. ย.ุ อาคนฺตฺวา
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[พระศาสดาตรัสรับรอง]

พระศาสดาตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย พวกสาวกของเรามีจักษุอยู่หนอ” แล้วตรัสวา่ 
“แม้เราก็ได้เห็นสัตว์น่ันที่ควงแห่งต้นโพธิ์เหมือนกัน, แต่ไมพู่ด ด้วยอนุเคราะห์แก่ชนเหล่าอื่นวา่ 
‘ก็ชนเหล่าใดไมพ่ึงเชื่อต่อเรา, ความไม่เชื่อน้ัน พึงมีเพื่อกรรมมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลแกช่นเหล่าน้ัน’ 
บัดน้ีเราได้โมคคัลลานะเป็นพยาน จึงกล่าว, โมคคัลลานะพดูจริง ภิกษุทั้งหลาย.”
สตฺถา “จกฺขุภูตา วต ภิกฺขเว มม สาวกา วิหรนฺติ -อิติ วตฺวา 
“อหมฺเปตำ สตฺตำ โพธิมณฺเฑเยว อทฺทสำ, ‘เย ปน เม น สทฺทเหยฺยุำ, เตสำ อหิตาย อสฺสาติ ปเรสำ อนุกมฺปาย น กเถสึ, 
อิทานิ๑ โมคฺคลฺลานำ สกฺขึ ลภิตฺวา กเถมิ, สจฺจำ ภิกฺขเว โมคฺคลฺลาโน อาห -อิติ.  

ภิกษุทั้งหลายฟังเรื่องน้ันแล้ว ทูลถามพระศาสดาวา่ “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็บุรพกรรมของเปรตน้ันเป็นอย่างไร?”
ตำ สุตฺวา ภิกฺขู สตฺถารำ ปุจฺฉึสุ “กึ ปน ภนฺเต ตสฺส ปุพฺพกมฺมำ -อิติ.

พระศาสดาตรัสว่า “ถ้าอยา่งน้ัน พวกเธอจงฟังเถิด ภิกษุทั้งหลาย” แล้วทรงนำาอดีตนิทานมา ตรัสบุรพกรรมของเปรตน้ัน 
(ดังต่อไปน้ี)
สตฺถา “เตนหิ ภิกฺขเว สุณาถ -อิติ อตีตำ อาหริตฺวา ตสฺส ปุพฺพกมฺมำ กเถสิ:

[บุรพกรรมของสูกรเปรต]

ได้ยินว่า ในกาลแห่งพระพุทธเจ้าทรงพระนามวา่ กัสสปะ พระเถระ ๒ รูปอยู่พร้อมเพรียงกันในอาวาสใกล้หมู่บ้านตำาบลหน่ึง.
กสฺสปพุทฺธกาเล กิเรกสฺมึ คามกาวาเส เทฺว เถรา สมคฺควาสำ วสึสุ.

ในพระเถระ ๒ รูปน้ัน รูปหน่ึงมีพรรษา ๖๐, รูปหน่ึงมีพรรษา ๕๙,
เตสุ เอโก สฏฺฐิวสฺโส, เอโก เอกูนสฏฺฐิวสฺโส.

รูปที่พรรษา ๕๙ น้ัน ถือบาตรและจีวรของพระเถระนอกน้ีเที่ยวไป ได้ทำาวัตตปฏิบัติทกุอย่างเหมือนสามเณร.
โส อิตรสฺส ปตฺตจีวรมาทาย วิจริ สามเณโร วิย สพฺพำ วตฺตปฏิวตฺตำ อกาสิ.

เมื่อพระเถระทั้ง ๒ น้ันอยูพ่ร้อมเพรียงกัน ดุจพี่น้องที่อยูใ่นท้องมารดาเดียวกัน, 
พระธรรมกถิกะรูปหน่ึงมาสูท่ี่อยู่ (ของพระเถระทั้ง ๒) แล้ว.
เตสำ เอกมาตุกุจฺฉิยำ วุตฺถภาตีนำ๒ วิย สมคฺควาสำ วสนฺตานำ, วสนฏฺฐานำ เอโก ธมฺมกถิโก อาคมิ.

กก็าลน้ัน เป็นวันธัมมัสสวนะ.
ตทา จ ธมฺมสฺสวนทิวโส โหติ.

พระเถระทั้ง ๒ สงเคราะห์พระธรรมกถิกะแล้วพูดวา่  “ท่านสัตบุรุษ ขอท่านจงกลา่วธรรมกถาแก่พวกผมเถิด.”
เถรา ตำ สงฺคณฺหิตฺวา “ธมฺมกถำ โน กเถหิ สปฺปุริส -อิติ อาหำสุ.

๑ สี. ย.ุ เอตฺถนฺตเร ‘เม -อิติ อตฺถิ.
๒ สี. ม. ย.ุ วตฺุถภาตูนำ.
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พระธรรมกถิกะน้ันก็กล่าวธรรมกถาแล้ว.
โส ธมฺมกถำ กเถสิ.

พระเถระทั้ง ๒ มีจิตยินดีว่า “พวกเราได้พระธรรมกถิกะแล้ว” รุ่งข้ึนพาทา่นเข้าไปบิณฑบาตยังบ้านใกล้เคียง 
ทำาภัตกจิเสร็จในบ้านน้ันแล้ว กลา่ววา่ “ทา่นผู้มีอายุ ขอทา่นจงกล่าวธรรมกถาหน่อยหน่ึงจากที่ที่ไดพ้ักไวใ้นวันวาน” 
แล้วนิมนตใ์ห้ท่านกล่าวธรรมแกพ่วกมนุษย์.
เถรา “ธมฺมกถิโก โน ลทฺโธ -อิติ ตุฏฺฐจิตฺตา ปุนทิวเส ตมาทาย ธุรคามำ ปิณฺฑาย ปวิสิตฺวา ตตฺถ กตภตฺตกิจฺจา 
“อาวุโส หิยฺโย ฐิตฏฺฐานโต๑ โถกำ ธมฺมกถำ กเถหิ -อิติ มนุสฺสานำ ธมฺมำ กถาเปสุำ.

พวกมนุษยฟ์ังธรรมกถาแล้ว นิมนต์แม้เพือ่ต้องการ (ให้ฉัน) ในวันรุ่งข้ึน.
มนุสฺสา ธมฺมกถำ สุตฺวา ปุนทิวสตฺถายปิ นิมนฺตยึสุ.

พระเถระทั้ง ๒ พาพระธรรมกถิกะน้ันเที่ยวบิณฑบาต ในบ้านเป็นที่เที่ยวภิกษา บ้านละ ๒ วันโดยรอบอย่างน้ี.
เอวำ สมนฺตา ภิกฺขาจารคาเมสุ เทฺว เทฺว ทิวเส ตมาทาย ปิณฺฑาย จรึสุ.

พระธรรมกถิกะคิดว่า “พระเถระ ๒ รูปน้ี เป็นผู้อ่อนโยนย่ิงนัก,  การท่ีเราให้พระเถระแม้ท้ัง ๒ รูปน้ีหนีไปเสีย แล้วอยู่ในวัดน้ี ควร.”
ธมฺมกถิโก จินฺเตสิ “อิเม เทฺว อติมุทุกา, มยา อุโภเปเต ปลาเปตฺวา อิมสฺมึ วิหาเร วสิตุำ วฏฺฏติ -อิติ.

ในตอนเย็นทา่นไปสู่ที่บำารุงของพระเถระ ในเวลาที่ภิกษุทั้ง ๒ ลุกไปแล้ว กลับเข้าไปหาพระมหาเถระแล้วพูดว่า 
“ทา่นผู้เจริญ เรื่องบางอย่างที่ผมควรจะพูดมีอยู่,” เมื่อพระมหาเถระกล่าววา่ “จงพูดเถิด ผู้มีอายุ,” 
คดิหน่อยหน่ึงแล้วพดูวา่ “ท่านผู้เจริญ ข้ึนชื่อวา่การพดูมีโทษมาก” ไม่พดูอะไร แล้วหลีกไป.
โส สายำ เถรุปฏฺฐานำ คนฺตฺวา ภิกฺขูนำ๒ อุฏฺฐาย คตกาเล นิวตฺติตฺวา มหาเถรำ อุปสงฺกมิตฺวา “ภนฺเต กิญฺจิ วตฺตพฺพำ อตฺถิ -อิติ วตฺวา, 
“กเถหิ อาวุโส -อิติ วุตฺเต, โถกำ จินฺเตตฺวา “ภนฺเต กถา นาม มหาสาวชฺชา -อิติ วตฺวา อกเถตฺวาว ปกฺกามิ.

พระธรรมกถิกะน้ัน ไปสู่สำานักแม้ของพระอนุเถระก็ได้ทำาอยา่งน้ันเหมือนกัน.
อนุเถรสฺสาปิ สนฺติกำ คนฺตฺวา ตเถว อกาสิ.

๑ ม. กถติฏฺฐานโต ว.
๒ “ตตฺถ เทฺวเยว เถรา วสึสุ -อิติ ปุพฺเพ ทสฺสิตำ วยิ อโหสิ.
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ในวันที่ ๒ ท่านกท็ำาอย่างน้ันเหมือนกัน, ในวันที่ ๓ เมื่อความรวนเรอย่างยิ่ง เกดิแก่พระเถระทั้ง ๒ น้ันแล้ว, 
เข้าไปหาพระมหาเถระแล้วพูดว่า “ท่านผู้เจริญ คำาบางอยา่งที่ผมควรจะพูดมีอยู่, แต่ผมไม่อาจพูดในสำานักของท่านได,้” 
ถูกพระเถระรบเรา้วา่ “ไม่เป็นไร คุณ, จงพูดเถิด” จึงกล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ ก็ทำาไม พระอนุเถระจึงไม่ถูกกับท่าน?”
โส ทุติยทิวเส ตเถว กตฺวา, ตติยทิวเส เตสำ อติวิย โกตุหเล อุปฺปนฺเน, มหาเถรำ อุปสงฺกมิตฺวา “ภนฺเต กิญฺจิ วตฺตพฺพำ อตฺถิ, 
ตุมฺหากำ ปน สนฺติเก วตฺตุำ น วิสหามิ -อิติ วตฺวา,  เถเรน “โหตุ อาวุโส, กเถหิ -อิติ นิปฺปีฬิโต อาห 
“กึ ปน ภนฺเต อนุเถโร ตุมฺเหหิ สทฺธึ วิสภาโค -อิติ.

พระมหาเถระ. ท่านสตับุรุษ ท่านพูดอะไรน่ัน; ผมทั้ง ๒ เป็นเหมือนบุตรผู้อยูใ่นท้องมารดาเดียวกัน, 
ในผมทั้ง ๒ รูปหน่ึงได้สิ่งของแล้ว รูปแม้นอกน้ีก็เป็นอันได้เหมือนกัน, 
โทษของพระเถระน่ัน อันผมเคยเห็น ย่อมไม่มี ตลอดกาลมีประมาณเท่าน้ี.

“สปฺปุริส กึ นาเมตำ กเถสิ,  มยำ เอกมาตุกุจฺฉิยำ วุตฺถปุตฺตา วิย, อมฺเหสุ เอเกน ลทฺธำ อิตเรนาปิ ลทฺธเมว โหติ, 
มยา เอตสฺส เอตฺตกำ กาลำ อคุโณ ทิฏฺฐปุพฺโพ นตฺถิ -อิติ.

พระธรรมกถิกะ. อย่างน้ันหรือ? ทา่นผู้เจริญ.
“เอวำ ภนฺเต -อิติ.

พระมหาเถระ. อย่างน้ัน คุณ.
“อาม อาวุโส -อิติ.

พระธรรมกถิกะ. ท่านผู้เจริญ พระอนุเถระพูดกะผมอย่างน้ีว่า “ท่านสัตบุรุษ ท่านเป็นกุลบุตร, ทำาการคบหากับพระมหาเถระน่ัน 
ดว้ยทำาในใจวา่ ‘พระมหาเถระน้ี มีความละอาย มีศีลเป็นที่รัก’ ควรพจิารณาแล้วจึงทำา.” 
ตั้งแตว่ันที่ผมมาถึง พระอนุเถระน่ันพดูกะผม อยา่งน้ี.

“ภนฺเต มำ อนุเถโร เอวมาห ‘สปฺปุริส ตฺวำ กุลปุตฺโต,  
‘อยำ มหาเถโร ลชฺชี เปสโลติ เอเตน สทฺธึ สมฺโภคำ กโรนฺโต อุปปริกฺขิตฺวา กเรยฺยาสีติ.  เอวเมส มำ อาคตทิวสโต ปฏฺฐาย วเทติ -อิติ.

พระมหาเถระพอได้ฟังคำาน้ัน ก็มีใจโกรธแค้น แตกแล้ว ดุจภาชนะที่ทำาด้วยดิน อันบุคคลตีดว้ยไม้ฉะน้ัน.
มหาเถโร ตำ สุตฺวาว กุทฺธมานโส ทณฺฑาภิหตำ กุลาลภาชนำ วิย ภิชฺชิ.

พระธรรมกถิกะแม้นอกน้ีลุกไปสำานักของพระอนุเถระ แล้วไดพู้ดเหมือนอย่างน้ัน.
อิตโรปิ อุฏฺฐาย อนุเถรสฺส สนฺติกำ คนฺตฺวา ตเถว อโวจ.

แม้พระอนุเถระก็ได้แตกอยา่งน้ันเหมือนกัน.
โสปิ ตเถว ภิชฺชิ.
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ในพระเถระ ๒ รูปน้ัน แม้รูปหน่ึง ชือ่ว่าเคยแยกกันเข้าไปบิณฑบาต ย่อมไม่มี ตลอดกาลเท่าน้ี แม้ก็จริง, 
ถึงดังน้ัน ในวันรุ่งข้ึน พระเถระทั้ง ๒ ได้แยกกันเข้าไป๑บิณฑบาต, 
พระอนุเถระมาถึงก่อนแล้ว ได้ยืนอยูท่ี่ศาลาเป็นที่บำารุง, พระมหาเถระได้มาถึงในภายหลัง.
เตสุ กิญฺจาปิ เอตฺตกำ กาลำ เอโกปิ วิสุำ ปิณฺฑาย ปวิฏฺฐปุพฺโพ นาม นตฺถิ, ปุนทิวเส ปน วิสุำ ปิณฺฑาย ปวิสิตฺวา, 
อนุเถโร ปุเรตรำ อาคนฺตฺวา อุปฏฺฐานสาลายำ อฏฺฐาสิ, มหาเถโร ปจฺฉา อคมาสิ.๒

พระอนุเถระเห็นท่านแล้วจึงคดิวา่ “เราควรรับบาตรและจีวรของพระเถระน้ีหรือไม่หนอ?”
ตำ ทิสฺวา อนุเถโร จินฺเตสิ “กึ นุ โข อิมสฺส ปตฺตจีวรำ ปฏิคฺคเหตพฺพำ อุทาหุ โน -อิติ.

ทา่นแม้คิดวา่ “บัดน้ีเราจกัไม่รับ” ดังน้ีแล้ว ก็ยังทำาจิตให้อ่อนได้ ดว้ยทำาในใจวา่ 
“ชา่งเถิด, กรรมเห็นปานน้ี อันเราไม่เคยทำา, การที่เรายังวัตรของตนให้เสียไปไม่สมควร” ดังน้ีแล้ว 
เข้าไปหาพระเถระ กล่าววา่ “ทา่นผู้เจริญ ทา่นจงให้บาตรและจีวร.”
โส “นทานิ ปฏิคฺคเหสฺสามิ -อิติ จินฺเตตฺวาปิ “โหตุ, น มยา เอวรูปํ กตปุพฺพำ, มยา อตฺตโน วตฺตำ หาเปตุำ น วฏฺฏติ -อิติ 
จิตฺตำ มุทุกำ กตฺวา เถรำ อุปสงฺกมิตฺวา “ภนฺเต ปตฺตจีวรำ เทถ -อิติ อาห.

พระมหาเถระนอกน้ี ชี้น้ิวตวาดว่า “จงไป คนหัวดื้อ, คุณไม่ควรจะรับบาตรและจวีรของฉัน,” 
เมื่อพระอนุเถระน้ันกล่าววา่ “จริงละครับ, ถึงผมก็คิดแลว้ว่า ‘จักไม่รับบาตรและจีวรของทา่น,” 
กลา่วว่า “ท่านผู้มีอายุผูใ้หม่ ทำาไม ท่านจึงคดิวา่ ‘ความเกี่ยวข้องอะไรๆ ในวิหารน้ีของเรามีอยู่?.”
อิตโร “คจฺฉ ทุพฺพินีต, น ตฺวำ มม ปตฺตจีวรำ ปฏิคฺคเหตุำ ยุตฺตรูโป -อิติ อจฺฉรำ ปหริตฺวา, 
เตน “อาม ภนฺเต, อหำปิ ‘ตุมฺหากำ ปตฺตจีวรำ น ปฏิคฺคเหสฺสามีติ จินฺเตสึ -อิติ วุตฺเต, 
“อาวุโส นวก กึ ตฺวำ จินฺเตสิ ‘มม อิมสฺมึ วิหาเร โกจิ สงฺโค อตฺถิ -อิติ อาห.

แม้พระอนุเถระนอกน้ีกก็ล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ ก็ทำาไม ทา่นจึงสำาคัญอยา่งน้ีว่า 
‘ความเกี่ยวข้องอะไรๆ ในวิหารน้ีของเรามีอยู่?’  น้ีเป็นวิหารของท่าน,” แล้วถือบาตรและจีวรออกไป.
อิตโรปิ “ตุมฺเห ปน ภนฺเต กิเมวำ มญฺญถ ‘มม อิมสฺมึ วิหาเร โกจิ สงฺโค อตฺถิ -อิติ, เอโส โว วิหาโร -อิติ วตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย นิกฺขมิ.

ถึงพระมหาเถระนอกน้ีก็ได้ออกไป (เหมือนกัน).
อิตโรปิ นิกฺขมิ.

พระเถระทั้ง ๒ น้ัน ไม่ไป๓ แม้โดยหนทางเดียวกัน, 
รูปหน่ึงถือเอาหนทางโดยประตดู้านปัจฉิมทิศ, รูปหน่ึงถือเอาหนทางโดยประตดู้านปุรัตถิมทิศ.
เต เอกมคฺเคนาปิ อคนฺตฺวา, เอโก ปจฺฉิมทฺวาเรน มคฺคำ คณฺหิ, เอโก ปุรตฺถิมทฺวาเรน.

พระธรรมกถิกะกล่าวว่า “ท่านผู้เจริญ อย่าทำาอยา่งน้ี, อย่าทำาอย่างน้ี” เมื่อพระเถระกล่าวว่า “จงหยุดเถิด คุณ,” แล้วกลับ.
ธมฺมกถิโก “ภนฺเต มา เอวำ กโรถ, มา เอวำ กโรถ -อิติ วตฺวา “ติฏฺฐาวุโส -อิติ วุตฺเต, นิวตฺติ.

๑ อคนฺตวฺา เป็นกิริยาปธานนยั.
๒ อาคจฺฉิ -อิติ ยุตตฺตรำ.
๓ ปวิสิตฺวา เป็นกิริยาปธานนยั ใช้เป็นกิริยาคุมพากย์ในท่ีเช่นนี้.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๗ หน้า ๑๐๙  • ๔. เร่ืองสูกรเปรต • [บุรพกรรมของสูกรเปรต]

ในวันรุ่งข้ึนพระธรรมกถิกะน้ัน เข้าไปบ้านใกล้เคียง, เมื่อพวกมนุษย์กลา่วว่า “ท่านผู้เจริญทั้ง ๒ ไปไหน? ครับ,” 
กลา่วตอบว่า “คุณ อย่าถามเลย, พระผู้เป็นเจ้าผูเ้ข้าถึงสกุลของพวกทา่น วานน้ีทำาการทะเลาะกันแล้วออกไป, 
ฉันแม้ร้องขออยู่ก็ไม่สามารถจะให้กลับได้.”
โส ปุนทิวเส ธุรคามำ ปวิฏฺโฐ, มนุสฺเสหิ “ภนฺเต ภทนฺตา กุหึ -อิติ วุตฺเต, “อาวุโส มา ปุจฺฉถ, 
ตุมฺหากำ กุลุปกา หิยฺโย กลหำ กตฺวา นิกฺขมึสุ, อหำ ยาจนฺโตปิ นิวตฺเตตุำ นาสกฺขึ -อิติ อาห.

ในคนเหล่าน้ัน คนที่โง่เขลาได้น่ิงเสีย, 
สว่นคนฉลาดคิดว่า “ชื่อวา่ความพลั้งพลาดอะไรๆ ของทา่นผู้เจริญทั้ง ๒ เราทั้งหลาย ไม่เคยเห็นสิ้นกาลประมาณเพียงน้ี, 
ภัยเมื่อเกิดข้ึนแกพ่ระผู้เป็นเจ้าทั้ง ๒ น้ัน คงเกิดข้ึนเพราะอาศัยพระธรรมกถิกะรูปน้ี” แล้วได้เป็นผู้ถึงความเสียใจ.
เตสุ พาลา ตุณฺหี อเหสุำ,  ปณฺฑิตา ปน “อมฺเหหิ เอตฺตกำ กาลำ ภทนฺตานำ กิญฺจิ ขลิตำ นาม น ทิฏฺฐปุพฺพำ, 
เตสำ ภยำ อุปฺปชฺชมานำ อิมำ นิสฺสาย อุปฺปนฺนำ ภวิสฺสติ -อิติ โทมนสฺสปฺปตฺตา อเหสุำ.

พระมหาเถระแม้เหล่าน้ัน ไม่ได้ความสบายจติในที่ไปแล้ว.
เตปิ เถรา คตฏฺฐาเน จิตฺตสุขำ นาม น ลภึสุ.

พระมหาเถระคิดว่า “โอ! กรรมของภิกษุใหม่หนัก๑, 
(เพราะ) เธอไดพู้ดกะภิกษุผูจ้รมา ทีต่นเห็นแล้วครู่เดียวว่า ‘ทา่นอย่าไดท้ำาการคบหากันพระมหาเถระ.”
มหาเถโร จินฺเตสิ “อโห นวกสฺส ภิกฺขุโน ภาริยำ กมฺมำ กตำ, มุหุตฺตำ ทิฏฺฐำ นาม อาคนฺตุกภิกฺขุำ อาห ‘มหาเถเรน สทฺธึ สมฺโภคำ มา อกาสิ -อิติ.

ถึงพระอนุเถระนอกน้ีก็ได้คิดว่า “โอ! กรรมของพระมหาเถระหนัก๒ 
(เพราะ) ท่านได้พูดกะภิกษุผู้จรมา อันตนเห็นแล้วครู่เดียวว่า ‘อยา่ได้ทำาการคบหากับพระอนุเถระน้ี.”
อิตโรปิ จินฺเตสิ “อโห มหาเถรสฺส ภาริยำ กมฺมำ กตำ, มุหุตฺตำ ทิฏฺฐำ นาม อาคนฺตุกภิกฺขุำ อาห ‘อิมินา สทฺธึ สมฺโภคำ มา อกาสิ -อิติ.

การสาธยายและการทำาไว้ในใจ มิได้มีแล้วแกพ่ระเถระทั้ง ๒ น้ัน.
เตสำ เนว สชฺฌาโย น มนสิกาโร อโหสิ.

โดยกาลลว่งไป ๑๐๐ ปี พระเถระทั้ง ๒ น้ันได้ไปสู่วิหารแห่งเดียวกันในปัจฉิมทิศ.
เต วสฺสสตจฺจเยน ปจฺฉิมทิสาย เอกำ วิหารำ อคมำสุ.

เสนาสนะอันเดียวกันน่ันแล ได้ถึงแก่พระเถระทั้ง ๒ น้ัน.
เตสำ เอกเมว เสนาสนำ ปาปุณิ.

เมื่อพระมหาเถระเข้าไปน่ังบนเตียงแล้ว, แม้พระอนุเถระนอกน้ีก็ไดเ้ข้าไป.
มหาเถเร ปวิสิตฺวา มญฺจเก นิสินฺเน, อิตโรปิ ปาวิสิ.

พระมหาเถระพอเห็นพระอนุเถระน้ันจำาได้ ไม่สามารถจะอดกลั้นนำ้าตาไว้ได้.
มหาเถโร ตำ ทิสฺวาว สญฺชานิตฺวา อสฺสูนิ สนฺธาเรตุำ นาสกฺขิ.

๑ ถ้าแปล กตำ ด้วย พึงแปลดังนี้ ภิกษุใหม่ทำากรรมหนักแล้ว
๒ ถ้าแปล กตำ ด้วย พึงแปลอย่างนัยก่อน.
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ถึงพระอนุเถระนอกน้ี ก็จำาพระมหาเถระได้ มีนัยน์ตาอันเต็มแล้วดว้ยนำ้าตา คดิวา่ 
“เราจะพดูหรือไม่พดูหนอแล?” แล้วคดิวา่ “ข้อน้ันไม่ควรเชื่อ” แล้วไหวพ้ระเถระ กลา่ววา่  
“ข้าแต่ทา่นผู้เจริญ ผมถือบาตรและจีวรของท่านได้เที่ยวไปตลอดกาลประมาณเพียงน้ี, 
เออก็ มารยาทอันไม่สมควรอะไรๆ ในทวารทั้ง ๖ มีกายทวารเป็นต้นของผม อันทา่นเคยเห็นแล้วหรือ?
อิตโรปิ มหาเถรำ สญฺชานิตฺวา อสฺสุปุณฺเณหิ เนตฺเตหิ “กเถมิ นุ โข  มา กเถมิ -อิติ จินฺเตตฺวา “น ตำ สทฺเธยฺยรูปํ -อิติ เถรำ วนฺทิตฺวา อาห
 “ภนฺเต อหำ เอตฺตกำ กาลำ ตุมฺหากำ ปตฺตจีวรำ คเหตฺวา วิจรึ, อปิ นุ เม กายทฺวาราทีสุ ตุมฺเหหิ กิญฺจิ อสารุปฺปํ ทิฏฺฐปุพฺพำ -อิติ.

พระมหาเถระ. ไม่เคยเห็น ผู้มีอาย.ุ
“น ทิฏฺฐปุพฺพำ อาวุโส -อิติ.

พระอนุเถระ. เมื่อเป็นเช่นน้ัน ทำาไม ท่านจึงได้พดูกะพระธรรมกถิกะวา่ ‘อย่าได้ทำาการคบหากับพระอนุเถระน่ัน?’
“อถ กสฺมา ธมฺมกถิกำ อโวจุตฺถ ‘มา เอเตน สทฺธึ สมฺโภคำ อกาสิ -อิติ.

พระมหาเถระ. ผู้มีอายุ ผมหาพดูอย่างน่ันไม่,  นัยว่า ท่านพูดอยา่งน้ี ในระหวา่งของเรา.
“นาหำ อาวุโส เอวำ กเถมิ,  ตยา กิร มม อนฺตเร เอวำ วุตฺตำ -อิติ.

พระอนุเถระ. ท่านผู้เจริญ แม้ผมก็มิไดพู้ด.
“อหำปิ ภนฺเต น วทามิ -อิติ.

ในขณะน้ัน พระเถระทั้ง ๒ น้ัน ก็ทราบได้วา่ “พระธรรมกถิกะน้ัน จึงใคร่ทำาลายเราทั้ง ๒ จึงพูดอย่างน้ัน” 
แล้วยังกันและกันให้แสดงโทษแล้ว.
เต ตสฺมึ ขเณ “เตน อมฺเห ภินฺทิตุกาเมน เอวำ วุตฺตำ ภวิสฺสติ -อิติ ญตฺวา อญฺญมญฺญำ อจฺจยำ เทสยึสุ.

พระเถระทั้ง ๒ น้ัน ไม่ได้ความสบายใจตลอด ๑๐๐ ปี เป็นผู้พร้อมเพรียงกันในวันน้ัน ชวนกันว่า 
“มาเถิด, เราจกัครา่พระธรรมกถิกะน้ันออกจากวิหารน้ัน” แล้วหลีกไป ได้ถึงวิหารน้ันโดยลำาดับ.
เต วสฺสสตำ จิตฺตสฺสาทำ อลภนฺตา ตำ ทิวสำ สมคฺคา หุตฺวา “อายาม, ตำ ตโต วิหารา นิกฺกฑฺฒิสฺสาม -อิติ ปกฺกมิตฺวา 
อนุปุพฺเพน ตำ วิหารำ อคมำสุ.

แม้พระธรรมกถิกะเห็นพระเถระทั้ง ๒ แล้ว เข้าไปใกล้เพื่อรับบาตรและจวีร.
ธมฺมกถิโกปิ เถเร ทิสฺวา ปตฺตจีวรำ ปฏิคฺคเหตุำ อุปคญฺฉิ.

พระเถระทั้ง ๒ ชี้พดูวา่ “ท่านไม่ควรจะอยู่ในวิหารน้ี (ต่อไป).”
เถรา “น ตฺวำ อิมสฺมึ วิหาเร วสิตุำ ยุตฺตรูโป -อิติ อจฺฉรำ ปหรึสุ.

พระธรรมกถิกะน้ันไม่อาจดำารงอยู่ได้ ออกหนีไปในทันใดน้ันเอง.
โส สณฺฐาตุำ อสกฺโกนฺโต ตาวเทว นิกฺขมิตฺวา ปลายิ.

ครั้งน้ัน สมณธรรมที่เธอบำาเพ็ญแลว้สิ้นสองหมื่นปี มิได้อาจเพื่อจะทรงเธอไว้ได้.
อถ นำ วีสติวสฺสสหสฺสานิ กโต สมณธมฺโม สนฺธาเรตุำ นาสกฺขิ.
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เธอเคลื่อนจากอัตภาพน้ันแล้ว เกิดในอเวจี ไหม้อยู่สิ้นพทุธันดรหน่ึง มีอัตภาพมีประการดังกล่าวแล้ว 
เสวยทกุข์อยู่ที่ภูเขาคิชฌกูฏในบัดน้ี.
ตโต จวิตฺวา อวีจิมฺหิ นิพฺพตฺโต เอกำ พุทฺธนฺตรำ ปจิตฺวา อิทานิ คิชฺฌกูเฏ วุตฺตปฺปกาเรน อตฺตภาเวน ทุกฺขำ อนุโภติ.

[พระศาสดาตรัสพระธรรมเทศนา]

พระศาสดา ครั้นทรงนำาบุรพกรรมน้ี ของสูกรเปรตน้ันมาแล้ว ตรัสวา่ 
“ภิกษุทั้งหลาย ธรรมดาว่าภิกษุ พึงเป็นผู้เข้าไปสงบด้วยกายเป็นต้น” แล้วตรัสพระคาถาน้ีว่า
สตฺถา อิทำ ตสฺส ปุพฺพกมฺมำ อาหริตฺวา “ภิกฺขเว ภิกฺขุนา นาม กายาทีหิ อุปสนฺตรูเปน ภวิตพฺพำ -อิติ วตฺวา อิมำ คาถมาห

“บุคคลผู้มีปกติรกัษาวาจา สำารวมดีแล้วดว้ยใจ 
และไม่ควรทำาอกุศลดว้ยกาย พึงยังกรรมบถทั้ง ๓ เหล่าน้ี ให้หมดจด 
พึงยินดีทางที่ท่านผู้แสวงหาคุณ ประกาศแล้ว.”

“วาจานุรกฺขี มนสา สุสำวุโต 
กาเยน จ อกุสลำ น กยิรา 
เอเต ตโย กมฺมปเถ วิโสธเย 
อาราธเย มคฺคมิสิปฺปเวทิตำ -อิติ.

[แก้อรรถ]

ความแห่งพระคาถาน้ันว่า “บุคคล ชื่อวา่ผู้มีปกติตามรักษาวาจา เพราะเว้นวจีทจุรติ๑ ๔, 
ชื่อว่าสำารวมใจแล้วด้วยดี เพราะไม่ยังมโนทุจริตมีอภิชฌาเป็นต้นให้เกิดข้ึน, และเมื่อละกายทุจรติ มีปาณาติบาตเป็นต้น 
ชื่อว่าไม่ควรทำาอกุศลด้วยกาย, พึงยังกรรมบถ ๓ เหล่าน่ัน ให้หมดจดด้วยอาการอย่างน้ี; 
ก็เมื่อให้หมดจดได้อยา่งน้ัน ชื่อวา่พึงยินดีมรรคมีองค์ ๘ อันท่านผู้แสวงหาคุณทั้งหลาย มพีระพุทธเจา้เป็นต้น 
ผู้แสวงหากองแห่งศีลเป็นต้น ประกาศแล้ว.
ตสฺสตฺโถ “จตุนฺนำ วจีทุจฺจริตานำ วชฺชเนน วาจานุรกฺขี, อภิชฺฌาทีนำ อนุปฺปาทเนน มนสา สุฏฺฐุ สำวุโต, 
ปาณาติปาตาทโย ปชหนฺโต กาเยน จ อกุสลำ น กยิรา, เอวำ๒ เอเต ตโย กมฺมปเถ วิโสธเย; 
เอวำ วิโสเธนฺโต หิ สีลกฺขนฺธาทีนำ เอสเกหิ พุทฺธาทีหิ อิสีหิ ปเวทิตำ อฏฺฐงฺคิกำ มคฺคำ อาราเธยฺย -อิติ.

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลอุริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ -อิติ.

เรื่องสูกรเปรต จบ.
สูกรเปตวตฺถุ.

๑ วจีทุจริต ๔ คือ ๑. พูดเท็จ ๒. พูดหยาบ ๓. พูดส่อเสียด ๔. พูดเพ้อเจ้อ คือ ตัดเสียซึ่งประโยชน์ตนและคนอ่ืน.
๒ สี. ย.ุ “เอวำ -อิติ นตฺถ.ิ
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๕. เรือ่งพระโปฐิลเถระ
๕. โปฐิลตฺเถรวตฺถุ.

พระศาสดา เม่ือประทับอยู่ท่ีในพระเชตวัน ทรงปรารภพระเถระนามว่า โปฐิละ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “โยคา เว” เป็นต้น.
“โยคา เว -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต โปฐิลำ นาม เถรำ อารพฺภ กเถสิ.

[รู้มากแต่เอาตัวไม่รอด]

ดังได้สดับมา พระโปฐิละน้ันเป็นผู้ทรงพระไตรปิฎกในศาสนาของพระพุทธเจา้ ๗ พระองค์ บอกธรรมแก่ภิกษุ ๕๐๐ รูป.
โส กิร สตฺตนฺนำ พุทฺธานำ สาสเน เตปิฏโก ปญฺจนฺนำ ภิกฺขุสตานำ ธมฺมำ วาเจสิ.

พระศาสดาทรงดำารวิ่า “ภิกษุน้ี ย่อมไม่มีแม้ความคิดว่า ‘เราจักทำาการสลัดออกจากทกุข์แกต่น; เราจกัยังเธอให้สังเวช.”
สตฺถา จินฺเตสิ “อิมสฺส ภิกฺขุโน ‘อตฺตโน ทุกฺขนิสฺสรณำ กริสฺสามิ -อิติ จิตฺตำปิ นตฺถิ, สำเวเชสฺสามิ นำ -อิติ.

จำาเดิมแต่น้ันมา พระองค์ยอ่มตรัสกะพระเถระน้ัน ในเวลาที่พระเถระมาสู่ที่บำารุงของพระองค์วา่ 
“มาเถิด คุณใบลานเปล่า, น่ังเถิด คณุใบลานเปล่า, ไปเถิด คุณใบลานเปล่า” 
แม้ในเวลาที่พระเถระลุกไป กต็รัสว่า “คุณใบลานเปล่า ไปแล้ว.”
ตโต ปฏฺฐาย ตำ เถรำ อตฺตโน อุปฏฺฐานำ อาคตกาเล “เอหิ ตุจฺฉโปฐิล,  นิสีท ตุจฺฉโปฐิล,  ยาหิ ตุจฺฉโปฐิล -อิติ วเทติ, 
อุฏฺฐาย คตกาเลปิ “ตุจฺฉโปฐิโล คโตติ วเทติ.

พระโปฐิละน้ันคิดวา่ “เราย่อมทรงไว้ซ่ึงพระไตรปิฎกพร้อมทั้งอรรถกถา, บอกธรรมแก่ภกิษุ ๕๐๐ รูป ถึง ๑๘ คณะใหญ่, 
ก็เมื่อเป็นเช่นน้ัน พระศาสดายังตรัสเรียกเราเนืองๆ ว่า ‘คุณใบลานเปล่า’ 
พระศาสดาตรัสเรียกเราอยา่งน้ี เพราะความไม่มีคุณวิเศษ มีฌานเป็นต้น แน่แท้.”
โส จินฺเตสิ “อหำ สาฏฺฐกถานิ ตีณิ ปิฏกานิ ธาเรมิ, ปญฺจนฺนำ ภิกฺขุสตานำ อฏฺฐารส มหาคเณ ธมฺมำ วาเจมิ, 
อถ จ ปน มำ สตฺถา อภิกฺขณำ ‘ตุจฺฉโปฐิลาติ วเทติ, อทฺธา มำ สตฺถา ฌานาทีนำ อภาเวน เอวำ วเทติ -อิติ.

ทา่นมีความสังเวชเกิดแล้ว จึงคิดว่า “บัดน้ี เราจักเข้าไปสู่ป่าแล้วทำาสมณธรรม”
จดัแจงบาตรและจีวรเองทีเดียว ได้ออกไปพรอ้มด้วยภกิษุผู้เรียนธรรมแล้วออกไปภายหลังภิกษุทั้งหมดในเวลาใกลรุ้่ง.
โส อุปฺปนฺนสำเวโค “อรญฺญำ อิทานิ ปวิสิตฺวา สมณธมฺมำ กริสฺสามิ -อิติ สยเมว ปตฺตจีวรำ สำวิทหิตฺวา 
ปจฺจูสกาเล สพฺพปจฺฉา ธมฺมำ อุคฺคณฺหิตฺวา๑ นิกฺขมนฺเตน ภิกฺขุนา สทฺธึ นิกฺขมิ.

พวกภกิษุน่ังสาธยายอยู่ในบริเวณ ไม่ได้กำาหนดท่านวา่ “อาจารย์.”
ปริเวเณ นิสีทิตฺวา สชฺฌายนฺตา ตำ “อาจริโยติ น สลฺลกฺเขสุำ.

พระเถระไปสิ้นสองพันโยชน์แล้ว, เข้าไปหาภิกษุ ๓๐ รูป ผู้อยูใ่นอาวาสราวป่าแห่งหน่ึง ไหวพ้ระสังฆเถระแล้ว กลา่ววา่ 
“ทา่นผู้เจริญ ขอท่านจงเป็นที่พึ่งของกระผม.”
โส วีสำ โยชนสตำ คนฺตฺวา,  เอกสฺมึ อรญฺญาวาเส ตึส ภิกฺขู วสนฺติ, เต อุปสงฺกมิตวฺา สงฺฆตฺเถรำ วนฺทิตวฺา 
“ภนฺเต อวสฺสโย เม โหถ -อติิ อาห.

๑ สี. ย.ุ ปคฺคณหฺิตฺวา.
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พระสังฆเถระ. ผู้มีอายุ ท่านเป็นพระธรรมกถิกะ, 
สิ่งอะไร ชื่อวา่อันพวกเราพึงทราบได้ ก็เพราะอาศัยท่าน, เหตุไฉนท่านจึงพูดอยา่งน้ี?

“อาวุโส ตฺวำ ธมฺมกถิโก,  อมฺเหหิ นาม ตำ นิสฺสาย กิญฺจิ ชานิตพฺพำ ภเวยฺย, กสฺมา เอวำ วเทสิ -อิติ.

พระโปฐิละ. ท่านผู้เจริญ ขอท่านจงอยา่ทำาอยา่งน้ี, ขอท่านจงเป็นที่พึ่งของกระผม.
“มา ภนฺเต เอวำ กโรถ,  อวสฺสโย เม โหถ -อิติ.

[วิธีขจัดมานะของพระโปฐลิะ]

กพ็ระเถระเหล่าน้ันทั้งหมด ล้วนเป็นพระขีณาสพทั้งน้ัน.
เต ปน สพฺเพ ขีณาสวาว.

ลำาดับน้ัน พระมหาเถระ ส่งพระโปฐิละน้ันไปสู่สำานักพระอนุเถระ ด้วยคดิว่า “ภิกษุน้ีมีมานะ เพราะอาศัยการเรียนแท้.”
อถ นำ มหาเถโร “อิมสฺส อุคฺคหำ นิสฺสาย มาโน อตฺถิเยว -อิติ อนุเถรสฺส สนฺติกำ ปหิณิ.

แม้พระอนุเถระ น้ันก็กล่าวกะพระโปฐิละน้ัน อยา่งน้ันเหมือนกัน.
โสปิ ตำ ตเถวาห.

ถึงพระเถระทั้งหมด เมื่อส่งท่านไปโดยทำานองน้ี ก็ส่งไปสู่สำานักของสามเณรผู้มีอายุ ๗ ขวบ ผู้ใหม่กว่าสามเณรทั้งหมด 
ซ่ึงน่ังทำากรรมคือการเย็บผ้าอยูใ่นที่พักกลางวัน.
อิมินา นีหาเรน สพฺเพปิ ตำ เปเสนฺตา ทิวาฏฺฐาเน นิสีทิตฺวา สูจิกมฺมำ กโรนฺตสฺส สพฺพนวกสฺส สตฺตวสฺสิกสามเณรสฺส สนฺติกำ ปหิณึสุ.

พระเถระทั้งหลายนำามานะของท่านออกได้ ด้วยอุบายอยา่งน้ี.
เอวมสฺส มานำ นีหรึสุ.

[พระโปฐิละหมดมานะ]

พระโปฐิละน้ัน มีมานะอันพระเถระทั้งหลายนำาออกแล้ว จึงประคองอัญชลีในสำานักของสามเณรแล้วกลา่ววา่ 
“ทา่นสัตบุรุษ ขอทา่นจงเป็นที่พึ่งของผม.”
โส นีหตมาโน สามเณรสฺส สนฺติเก อญฺชลึ ปคฺคเหตฺวา “อวสฺสโย เม โหหิ สปฺปุริส -อิติ อาห.

สามเณร. ตายจริง ท่านอาจารย์ ทา่นพดูอะไรน้ัน, ทา่นเป็นคนแก่ เป็นพหูสูต, 
เหตุอะไรๆ พึงเป็นกิจอันผมควรรู้ในสำานักของท่าน.

“อโห อาจริย กึ นาเมตำ กเถถ, ตุมฺเห มหลฺลกา พหุสฺสุตา, ตุมฺหากำ สนฺติเก มยา กิญฺจิ การณำ ชานิตพฺพำ ภเวยฺย -อิติ.

พระโปฐิละ. ท่านสตับุรุษ ท่านอยา่ทำาอยา่งน้ี, ขอท่านจงเป็นที่พึ่งของผมให้ได้.
“มา เอวำ กริ สปฺปุริส,  โหหิเยว เม อวสฺสโย -อิติ.

สามเณร. ท่านครับ หากทา่นจักเป็นผู้อดทนต่อโอวาทได้ไซร้, ผมจักเป็นที่พึ่งของท่าน.
“ภนฺเต สเจ โอวาทกฺขมา ภวิสฺสถ, ภวิสฺสามิ โว อวสฺสโย -อิติ.

พระโปฐิละ. ผมเป็นได้ ท่านสัตบุรุษ.  เมื่อท่านกลา่วว่า ‘จงเข้าไปสู่ไฟ,’ ผมจักเข้าไปแม้สู่ไฟได้ทีเดียว.
“โหมิ สปฺปุริส.  อหำ, ‘อคฺคึ ปวิสาติ วุตฺเต, อคฺคึปิ ปวิสิสฺสามิ เอว -อิติ.
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[พระโปฐิละปฏิบัติตามค้าสั่งสอนของสามเณร]

ลำาดับน้ัน สามเณร จึงแสดงสระๆ หน่ึงในที่ไม่ไกล แล้วกล่าวกะท่านวา่ 
“ทา่นครับ ทา่นนุ่งห่มตามเดิมน่ันแหละ จงลงไปสู่สระน้ี.”
อถ นำ โส อวิทูเร เอกำ สรำ ทสฺเสตฺวา “ภนฺเต ยถา นิวตฺถปารุตาว อิมำ สรำ ปวิสถ -อิติ อาห.

จริงอยู่ สามเณรน้ัน แม้รู้ความทีจ่ีวร ๒ ช้ัน ซ่ึงมีราคามาก อันพระเถระน้ันนุ่งห่มแล้ว 
เมื่อจะทดลองว่า “พระเถระจกัเป็นผู้อดทนต่อโอวาทได้หรือไม่” จึงกล่าวอย่างน้ัน.
โส หิสฺส มหคฺฆานำ ทุปฏฺฏจีวรานำ นิวตฺถปารุตภาวำ ญตฺวาปิ “โอวาทกฺขโม นุ โข โน -อิติ วีมำสนฺโต เอวมาห.

แม้พระเถระก็ลงไปดว้ยคำาๆ เดียวเท่าน้ัน.
เถโรปิ เอกวจเนเนว โอตริ.

ลำาดับน้ัน ในเวลาทีช่ายจวีรเปียก สามเณรจึงกล่าวกะท่านว่า “มาเถิด ท่านครับ” 
แล้วกล่าวกะท่านผู้มายืนอยูด่้วยคำาๆ เดียวเท่าน้ันว่า 
“ทา่นผู้เจริญ ในจอมปลวกแห่งหน่ึง มชี่องอยู่ ๖ ช่อง, ในชอ่งเหล่าน้ัน เห้ียเข้าไปภายใน โดยช่องๆ หน่ึง, 
บุคคลผู้ประสงค์จะจับมัน จึงอดุช่องทั้ง ๕ นอกน้ี ทำาลายช่องที่ ๖ แล้ว จึงจับเอาโดยช่องที่มันเข้าไปน่ันเอง; 
บรรดาทวารทั้ง ๖ แม้ท่านจงปิดทวาร ๕ ที่เหลืออย่างน้ันแล้ว จงเริ่มตั้งกรรม๑ ไว้ในมโนทวาร.”
อถ นำ จีวรกณฺณานำ เตมนกาเล “เอถ ภนฺเต -อิติ วตฺวา, เอกวจเนเนว อาคนฺตฺวา ฐิตำ อาห “ภนฺเต เอกสฺมึ วมฺมิเก ฉ ฉิทฺทานิ, 
ตตฺถ เอเกน ฉิทฺเทน โคธา อนฺโต ปวิฏฺฐา, ตำ คณฺหิตุกาโม อิตรานิ ปญฺจ ฉิทฺทานิ ถเกตฺวา ฉฏฺฐำ ภินฺทิตฺวา ปวิฏฺฐจฺฉิทฺเทเนว คณฺหาติ; 
เอวำ ตุมฺเหปิ ฉทฺวาริเกสุ อารมฺมเณสุ๒ เสสานิ ปญฺจ ทฺวารานิ ปิธาย มโนทฺวาเร กมฺมำ ปฏฺฐเปถ -อิติ.

ด้วยนัยมีประมาณเท่าน้ี ความแจ่มแจ้งได้มีแก่ภิกษุผู้เป็นพหูสูต ดุจการลุกโพลงข้ึนแห่งดวงประทีปฉะน้ัน.
พหุสฺสุตสฺส ภิกฺขุโน เอตฺตเกเนว ปทีปุชฺชลนำ วิย อโหสิ.

พระโปฐิละน้ัน กล่าววา่ “ทา่นสัตบุรุษ คำามีประมาณเท่าน้ีแหละพอละ” แล้วจึงหยั่งญาณลงในกรชกาย๓ ปรารภสมณธรรม.
โส “เอตฺตกเมว โหตุ สปฺปุริส -อิติ กรชกาเย ญาณำ โอตาเรตฺวา สมณธมฺมำ อารภิ.

[ทางเจริญและทางเสื่อมแห่งปัญญา]

พระศาสดา ทรงน่ังในที่สุดประมาณ ๑๒๐ โยชน์เทียว ทอดพระเนตรดูภิกษุน้ันแล้ว ดำารวิ่า 
“ภิกษุน้ีจะเป็นผู้มีปัญญา (กว้างขวาง) ดุจแผ่นดิน ด้วยประการใดแล; การที่เธอตั้งตนไว้ดว้ยประการน้ัน น่ันแล ย่อมสมควร.”  
แล้วทรงเปล่าพระรัศมีไป ประหน่ึงตรัสอยู่กับภิกษุน้ัน ตรัสพระคาถาน้ีว่า
สตฺถา วีสโยชนสต มตฺถเก นิสินฺโนว ตำ ภิกฺขุำ โอโลเกตฺวา “ยเถวายำ ภิกฺขุ ภูริปญฺโญ; เอวเมว เตน อตฺตานำ ปติฏฺฐาเปตุำ วฏฺฏติ -อิติ 
จินฺเตตฺวา เตน สทฺธึ กเถนฺโต วิย โอภาสำ ผริตฺวา อิมำ คาถมาห

๑ คำาว่า กรรม ในท่ีนี้ ได้แก่ บริกรรม หรือกัมมัฏฐาน.
๒ “ฉสุ ทฺวาเรสุ -อิติ ภวิตพฺพำ.
๓ แปลว่าในกายบังเกิดด้วยธุลีมีในสรีระ.
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“ปัญญาย่อมเกิดเพราะการประกอบแล, 
ความสิ้นไปแห่งปัญญาเพราะการไม่ประกอบ, 
บัณฑิตรู้ทาง ๒ แพร่แห่งความเจริญ และความเสื่อมน่ันแล้ว 
พึงตั้งตนไว้โดยประการที่ปัญญาจะเจริญข้ึนได้”

“โยคา เว ชายเต ภูริ, อโยคา ภูริสงฺขโย,’ 
เอตำ เทฺวธาปถำ ญตฺวา ภวาย วิภวาย จ 
ตถตฺตานำ นิเวเสยฺย; ยถา ภูริ ปวฑฺฒติ -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทว่า โยคา ความว่า เพราะการกระทำาไว้ในใจโดยอุบายอันแยบคาย ในอารมณ์ ๓๘.
ตตฺถ “โยคา -อิติ: อฏฺฐตฺตึสาย อารมฺมเณสุ โยนิโส มนสิการา.

คำาวา่ ‘ภรูิ’ น่ัน เป็นชื่อวา่แห่งปัญญาอันกวา้งขวาง เสมอด้วยแผ่นดิน.
ภูริ -อิติ: ปฐวีสมาย วิตฺถตาย ปญฺญาเยตำ นามำ.

ความพินาศ ช่ือว่า สงฺขโย (ความสิ้นไป).
สงฺขโยติ: วินาโส.

สองบทวา่ เอตำ เทฺวธาปถำ คือ ซ่ึงการประกอบและการไม่ประกอบน่ัน.
เอตำ เทฺวธาปถำ -อิติ: เอตำ โยคญฺจ อโยคญฺจ.

บาทพระคาถาว่า ภวาย วิภวาย จ คือ แห่งความเจริญและความไม่เจริญ.
ภวาย วิภวาย จ -อิติ: วฑฺฒิยา จ อวฑฺฒิยา จ.

บทวา่ ตถตฺตานำ ความว่า บัณฑิตพึงตั้งตนไว้ โดยประการที่ปัญญากลา่วคือภรูิน้ีจะเจริญข้ึนได้.
ตถตฺตานำ -อิติ: ยถา อยำ ภูริสงฺขาตา ปญฺญา ปวฑฺฒติ; เอวำ อตฺตานำ นิเวเสยฺย -อิติ อตฺโถ.

ในกาลจบพระคาถา พระโปฐิลเถระ ตั้งอยูใ่นพระอรหัตแล้วดังน้ี.
คาถาวสาเน โปฐิลตฺเถโร อรหตฺเต ปติฏฺฐหิ -อิติ.

เรื่องพระโปฐิลเถระ จบ.
โปฐิลตฺเถรวตฺถุ.
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๖. เรื่องพระเถระแก่
๖. มหลฺลกตฺเถรวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภภกิษุแก่หลายรูป ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ “วนำ ฉินฺทถ” เป็นต้น.
“วนำ ฉินฺทถ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต สมฺพหุเล มหลฺลเก ภิกฺขู อารพฺภ กเถสิ.

[พวกกุฏมุพีละฆราวาสออกบวช]

ได้ยินว่า ภิกษุเหล่าน้ัน ในเวลาเป็นคฤหัสถ์ เป็นกุฏุมพี เป็นผู้มั่งคั่ง มีทรพัย์มาก ในกรุงสาวตัถี เป็นสหายกันและกัน 
ทำาบุญร่วมกัน ฟังธรรมเทศนาของพระศาสดาแลว้ คิดว่า “พวกเราเป็นคนแก่, 
ประโยชน์อะไรดว้ยการอยู่ครองเรอืนของพวกเรา” ดังน้ีแล้ว ทูลขอบรรพชากะพระศาสดา บวชแล้ว.
เต กิร คิหิกาเล สาวตฺถิยำ กุฏุมฺพิกา อฑฺฒา มหทฺธนา อญฺญมญฺญำ สหายกา เอกโต ปุญฺญานิ กโรนฺตา สตฺถุ ธมฺมเทสนำ สุตฺวา 
“มยำ มหลฺลกา, กึ โน ฆราวาเสน -อิติ สตฺถารำ ปพฺพชฺชำ ยาจิตฺวา ปพฺพชึสุ. 

แต่เพราะความเป็นความแก่ ไม่สามารถเล่าเรียนธรรมได้ จึงให้คนสร้างบรรณศาลาไว้ในที่สดุวิหารแล้วอยู่รวมกัน,
มหลฺลกภาเวน ปน ธมฺมำ ปริยาปุณิตุำ อสกฺโกนฺตา วิหารปริยนฺเต ปณฺณสาลำ กาเรตฺวา เอกโต วสึสุ, 

แม้เมื่อเที่ยวไปบิณฑบาต โดยมากก็ไปเรือนของบุตรและภรรยาน่ันแหละ แล้วฉัน.
ปิณฺฑาย จรนฺตาปิ เยภุยฺเยน ปุตฺตทารสฺเสว เคหำ คนฺตฺวา ภุญฺชึสุ.

[พวกภกิษุแกร่้องไห้ร้าพันถึงอุบาสกิา]

ในภกิษุเหล่าน้ัน ภิกษุรูปหน่ึง มีภรรยาเก่าชื่อวา่นางมธุรปาณิกา.
เตสุ เอกสฺส ปุราณทุติยิกา มธุรปาณิกา นาม.

นางได้มีอุปการะแก่ภิกษุเหล่าน้ันแม้ทุกรูป; เพราะฉะน้ัน ภิกษุแม้ทุกรูป ถืออาหารท่ีตนได้แล้ว ไปน่ังฉันท่ีเรือนของนางน่ันแหละ.
สา เตสำ สพฺเพสำปิ อุปการิกา อโหสิ; ตสฺมา สพฺเพปิ อตฺตนา ลทฺธำ อาหารำ คเหตฺวา ตสฺสาเอว เคเห นิสีทิตฺวา ภุญฺชนฺติ.

ฝา่ยนางก็ถวายแกงและกับ แก่ภิกษุเหล่าน้ัน ตามที่จดัไว้.
สาปิ เนสำ ยถาสนฺนิหิตำ สูปพฺยญฺชนำ เทติ.

นาง อันอาพาธชนิดใดชนิดหน่ึงถูกต้องแล้ว ได้ทำากาละแล้ว
สา อญฺญตเรน อาพาเธน ผุฏฺฐา กาลมกาสิ.

ลำาดับน้ัน พระเถระแก่เหล่าน้ัน ประชุมกันในบรรณศาลาของพระเถระผู้สหาย กอดคอกันและกัน ร้องไห้รำาพันอยูว่่า 
“อุบาสิกาผู้มีรสมืออันอร่อย ทำากาละเสียแล้ว.” 
อถ เต มหลฺลกตฺเถรา สหายกตฺเถรสฺส ปณฺณสาลายำ สนฺนิปติตฺวา อญฺญมญฺญำ คีวาสุ คเหตฺวา 
“มธุรหตฺถรสา อุปาสิกา กาลกตา -อิติ วิลปนฺตา โรทึสุ, 
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อน่ึง (พระเถระแก่เหล่าน้ัน) อันภิกษุทั้งหลายวิ่งเข้าไปโดยรอบ แล้วถามว่า “น่ีเรื่องอะไรกัน? ท่าน” จึงกล่าววา่ 
ทา่นผู้เจริญ ภรรยาเก่าของสหายของพวกผมทำากาละเสียแล้ว, นางเป็นผู้มีอุปการะแก่พวกผมเหลือเกิน, 
บัดน้ีพวกผมจกัได้ผู้เห็นปานน้ันแต่ไหน, พวกผมร้องไห้เพราะเหตุน้ี.”
ภิกฺขูหิ จ สมนฺตโต อุปธาวิตฺวา “กิมิทำ อาวุโสติ ปุฏฺฐา “ภนฺเต สหายสฺส โน ปุราณทุติยิกา กาลกตา, 
สา อมฺหากำ อติวิย อุปการิกา, อิทานิ กุโต ตถารูปํ ลภิสฺสาม, อิมินา การเณน โรทาม -อิติ อาหำสุ.

[พระศาสดาตรัสกากชาดกแก่ภิกษุทัHงหลาย]

ภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมแล้ว.
ภิกฺขู ธมฺมสภายำ กถำ สมุฏฺฐาเปสุำ.

พระศาสดาเสดจ็มาแล้ว ตรัสถามว่า “ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอน่ังประชุมกันด้วยเรื่องอะไรหนอ? ในบัดน้ี” 
เมื่อภิกษุกราบทูลวา่ “ดว้ยเรื่องชื่อน้ี” จึงตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย ไม่ใช่แต่ในบัดน้ีเท่าน้ัน, แม้ในกาลก่อน, 
เมื่อนางมธรุปาณิกาน้ัน เกิดในกำาเนิดกา เที่ยวไปริมฝั่งสมุทร ถูกลูกคลื่นสมุทร (ซัด) เข้าไปสู่สมุทรให้ตายแล้ว, 
ภิกษุเหล่าน้ัน (เกิด) เป็นกา ร้องไห้รำ่าไรแล้ว, คิดว่า ‘พวกเราจักนำานางกาน้ันไป’ 
จึงพากันวิดมหาสมทุรดว้ยจะงอยปาก ลำาบากแล้ว,”  ทรงนำาอดีตนิทานมาแล้ว ตรัสกากชาดก๑ ให้พิสดารวา่
สตฺถา อาคนฺตฺวา “กาย นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนา -อิติ ปุจฺฉิตฺวา, “อิมาย นาม -อิติ วุตฺเต, “น ภิกฺขเว อิทาเนว, 
ปุพฺเพเปเต, ตสฺสา กากโยนิยำ นิพฺพตฺติตฺวา สมุทฺทตีเร จรมานาย สมุทฺทอูมิยา สมุทฺทำ ปเวเสตฺวา มาริตาย, 
กากา หุตฺวา โรทิตฺวา ปริเทวิตฺวา, ‘ตำ นีหริสฺสามาติ มุขตุณฺฑเกหิ มหาสมุทฺทำ อุสฺสิญฺจนฺตา กิลมึสุ -อิติ วตฺวา อตีตำ อาหริตฺวา

“เออก็ คางของพวกเราล้าแลว้, และปากซีด, 
พวกเราจงงดเสียเถิด พวกเรา (วิดตอ่ไปก็) ไม่สำาเร็จ, 
เพราะห้วงนำ้าใหญ่ ยังเต็มอยู่อย่างเดิม.”

“อปิ นุ หนุกา สนฺตา, มุขญฺจ ปริสุสฺสติ, 
โอรมาม น ปาเรม, ปูรเตว มโหทธิ -อิติ

แล้วตรัสเรียกภกิษุเหล่าน้ันมา ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย พวกเธออาศัยป่า คือ ราคะ โทสะ และโมหะ จึงถึงทุกข์น้ี, 
การที่พวกเธอตดัป่าน้ันเสีย ควร,  พวกเธอจักเป็นผู้หมดทุกข์ไดด้้วยอาการอย่างน้ัน” แล้วได้ทรงภาษิตพระคาถาเหล่าน้ีวา่
อิมำ กากชาตกำ๒ วิตฺถาเรตฺวา เต ภิกฺขู อามนฺเตตฺวา “ภิกฺขเว ราคโทสโมหวนำ นิสฺสาย ตุมฺเหหิ อิทำ ทุกฺขำ ปตฺตำ, ตำ วนำ ฉินฺทิตุำ วฏฺฏติ, 
เอวำ นิทฺทุกฺขา ภวิสฺสถ -อิติ วตฺวา อิมา คาถา อภาสิ

“ทา่นทั้งหลายจงตดักิเลสดุจป่า อย่าตดัต้นไม้, ภัยย่อมเกิดแต่กิเลสดุจป่า, 
ภิกษุทั้งหลาย ทา่นทั้งหลาย จงตัดกิเลสดจุป่าและดุจหมู่ไม้ตั้งอยู่ในป่าแล้ว 
เป็นผู้ไม่มีกิเลสดุจป่าเถิด;

“วนำ ฉินฺทถ  มา รุกฺขำ, วนโต ชายเต ภยำ, 
เฉตฺวา วนำ วนฏฺฐญฺจ นิพฺพนา โหถ ภิกฺขโว;

๑ ขุ. ชา เอก. ๒๗/๔๒ ตทฏฺฐกถา. ๒/๓๙๓.
๒ กากชาตกำ. ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๔๒. ตทฏฺฐกถา. ๒/๓๙๓.
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เพราะกิเลสดุจหมู่ไมต้ั้งอยู่ในป่า ถึงมีประมาณนิดหน่อยของนรชน 
ยังไม่ขาดในนารทีั้งหลายเพียงใด, 
เขาเป็นเหมือนลูกโคที่ยังดื่มนำ้านม มีใจปฏิพัทธ์ในมารดาเพียงน้ัน.”

ยาวญฺหิ วนฏฺโฐ น ฉิชฺชติ 
อณุมตฺโตปิ นรสฺส นาริสุ 
ปฏิพทฺธมโนว ตาว โส 
วจฺโฉ ขีรปโกว มาตริ -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทว่า มา รุกขำ ความวา่ ก็เมื่อพระศาสดาตรัสว่า “ท่านทั้งหลายจงตัดป่า,’ ภิกษุเหล่าน้ันผู้บวชยังไม่นาน 
จะเกดิความคิดในความเป็นผู้ใคร่เพื่อตดัต้นไม้ข้ึนว่า “พระศาสดายอ่มให้พวกเราถือมีดเป็นต้นตัดป่า;” 
เมื่อเป็นเช่นน้ัน พระศาสดา เมื่อจะทรงห้ามภิกษุเหล่าน้ันว่า “เราพูดคำาน่ัน หมายเอาป่าคือกิเลสมีราคะเป็นต้น (ต่างหาก), 
มิได้พดูหมายเอาต้นไม้” จึงตรัสว่า “อย่าตดัต้นไม้.” 
ตตฺถ “มา รุกฺขำ -อิติ: สตฺถารา หิ “วนำ ฉินฺทถ -อิติ วุตฺเต, เตสำ อจิรปฺปพฺพชิตานำ “สตฺถา อมฺเห วาสีอาทีนิ คเหตฺวา วนำ ฉินฺทาเปติ 
-อิติ รุกฺขำ ฉินฺทิตุกามตาจิตฺตำ๑ อุปฺปชฺชติ;  อถ เน “มยา ราคาทิกิเลสวนำ สนฺธาเยตำ วุตฺตำ, น รุกฺเข -อิติ ปฏิเสเธนฺโต “มา รุกฺขำ -อิติ อาห.

บทวา่ วนโต ความวา่ ภัยแต่สตัวร์้ายมีสีหะเป็นต้น ย่อมเกิดจากป่าตามปกติ ฉันใด; 
แม้ภัยมีชาติเป็นต้น ย่อมเกดิจากป่ากิเลส ฉันน้ัน.
วนโตติ: ยถา ปกติวนโต สีหาทิภยำ ชายติ; เอวำ ชาติอาทิภยำปิ กิเลสวนโต ชายติ -อิติ อตฺโถ.

ในสองบทวา่ วนำ วนฏฺฐญจฺ น้ี พึงทราบวินิจฉัยว่า ต้นไม้ใหญ่ชื่อว่าป่า, ต้นไม้เล็กที่ตั้งอยูใ่นป่าน้ัน ช่ือวา่หมู่ไม้ตั้งอยู่ในป่า; 
อกีอย่างหน่ึง ต้นไม้ที่เกดิก่อน ชื่อว่าป่า, ที่เกิดตอ่ๆ กันมา ชื่อว่า หมู่ไม้ตั้งอยู่ในป่า (ฉันใด); 
กิเลสใหญ่ๆ อันคร่าสตัว์ไว้ในภพ ชื่อวา่ กิเลสดุจป่า, กิเลสที่ให้ผลในปัจจุบัน ชื่อว่ากิเลสดุจหมู่ไม้ตั้งอยู่ในป่า; 
อกีอย่างหน่ึง กิเลสที่เกิดก่อน ชื่อวา่ กิเลสดจุป่า, ที่เกิดตอ่ๆ มา ชื่อว่า กิเลสดุจหมู่ไม้ตั้งอยู่ในป่า ฉันน้ันเหมือนกัน.
วนำ วนฏฺฐญฺจ -อิติ เอตฺถ มหนฺตา รุกฺขา วนำ นาม, ขุทฺทกา ตสฺมึ วเน ฐิตา วนฏฺฐา นาม; 
ปุพฺพุปฺปตฺติกา รุกฺขา วา วนำ นาม, อปราปรุปฺปตฺติกา วนฏฺฐา นาม; 
เอวเมว มหนฺตมหนฺตา ภวกฑฺฒนกา กิเลสา วนำ นาม, ปวตฺติยำ วิปากทายกา วนฏฺฐา นาม; 
ปุพฺพุปฺปตฺติกา วา วนำ นาม, อปราปรุปฺปตฺติกา วนฏฺฐา นาม.

กก็ิเลสชาตแม้ทั้ง ๒ อยา่งน้ัน อันพระโยคีพึงตัดดว้ยญาณที่สัมปยุตด้วยมรรคที่ ๔, 
เพราะเหตุน้ัน พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า “จงตัดกิเลสดุจป่า และดุจหมู่ไม้ตั้งอยู่ในป่า.”
ตำ ปน อุภยำปิ จตุตฺถมคฺคญาเณน ฉินฺทิตพฺพำ,  เตนาห “เฉตฺวา วนำ วนฏฺฐญฺจ -อิติ.

สองบทวา่ นิพฺพนา โหถ แปลว่า ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีกิเลสเถิด.
นิพฺพนา โหถ -อิติ: นิกฺกิเลสา โหถ.

๑ สี. ม. ย.ุ “จิตฺตำ -อิติ นตฺถ.ิ



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๗ หน้า ๑๑๙  • ๖. เร่ืองพระเถระแก่ • [แก้อรรถ]

สองบทวา่ ยาวญฺหิ วนฏโฺฐ ความวา่ 
หมู่ไม้ที่ตั้งอยู่ในป่า คือกิเลสน่ัน ถึงมีประมาณนิดหน่อย ของนรชน ยังไม่ขาดในนารีทั้งหลาย เพียงใด, 
เขาก็เป็นเหมือนลูกโคตวัยังดื่มนำ้านม มีใจปฏิพัทธ์คือมจีิตข้องในมารดา เพียงน้ัน.
ยาวญฺหิ วนฏฺโฐติ: ยาว เอส อณุมตฺโตปิ กิเลสวนฏฺโฐ นรสฺส นารีสุ น ฉิชฺชติ; 
ตาว โส ขีรปโก วจฺโฉ มาตริ วิย ปฏิพทฺธมโน ลคฺคจิตฺโต ว โหติ -อิติ อตฺโถ.

ในเวลาจบเทศนา พระเถระแก่เหล่าน้ัน ตั้งอยูใ่นโสดาปัตติผลแล้ว.
เทสนาวสาเน เต มหลฺลกตฺเถรา โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหึสุ.

เทศนาได้มีประโยชน์ แม้แก่บุคคลผู้ประชุมกันแล้ว ดังน้ีแล้ว.
สมฺปตฺตานำปิ สาตฺถิกา เทสนา อโหสิ -อิติ.

เรื่องพระเถระแก่ จบ.
มหลฺลกตฺเถรวตฺถุ.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๗ หน้า ๑๒๐  • ๗. เร่ืองสัทธิวิหาริกของพระสารีบุตรเถระ • ๗. เร่ืองสัทธิวิหาริกของพระสารีบุตรเถระ

๗. เรื่องสทัธิวิหาริกของพระสารีบุตรเถระ
๗. สารีปุตฺตตฺเถรสฺสสทฺธิวิหาริกวตฺถุ.๑

พระศาสดา เม่ือประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภสัทธิวิหาริกของพระสารีบุตรเถระ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “อุจฺฉินฺท” เป็นต้น.
“อุจฺฉินฺท -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต สารีปุตฺตตฺเถรสฺส สทฺธิวิหาริกำ อารพฺภ กเถสิ.

[บุตรช่างทองบวชแล้วได้กมัมัฏฐานไมถู่กจริต]

ได้ยินว่า บุตรของนายชา่งทองคนหน่ึง มีรูปสวย บวชในสำานักของพระเถระแล้ว.
เอโก กิร สุวณฺณการกปุตฺโต อภิรูโป เถรสฺส สนฺติเก ปพฺพชิ.

พระเถระดำาริวา่ “พวกคนหนุ่ม มีราคะหนา” แล้วได้ให้อสุภกัมมัฏฐานแก่เธอ เพือ่กำาจดัราคะ.
เถโร “ตรุณานำ ราโค อุสฺสนฺโน โหติ -อิติ จินฺเตตฺวา ตสฺส ราคปฏิฆาตาย อสุภกมฺมฏฺฐานำ อทาสิ.

แตก่ัมมัฏฐานน้ันไม่เป็นที่สบายสำาหรับท่าน; 
เพราะเหตุน้ัน ท่านเข้าไปสู่ป่าแล้ว พยายามอยู่สิ้น ๓ เดือน ไม่ได้แม้ซ่ึงคุณมาตรวา่ความเป็นผู้มีจิตแน่แน่วแล้ว 
จึงมาสู่สำานักของพระเถระอกี, เมื่อพระเถระกลา่วว่า “คุณ  กัมมัฏฐานปรากฏแก่เธอแลว้หรือ?” จึงบอกความเป็นไปน้ัน. 
ตสฺส ปน ตำ อสปฺปายำ; ตสฺมา อรญฺญำ ปวิสิตฺวา เตมาสำ วายมนฺโต จิตฺเตกคฺคตามตฺตำปิ อลภิตฺวา ปุน เถรสฺส สนฺติกำ อาคนฺตฺวา, 
เถเรน “อุปฏฺฐิตำ เต อาวุโส กมฺมฏฺฐานำ -อิติ วุตฺเต, ตำ ปวตฺตึ อาโรเจสิ.

ครั้งน้ัน พระเถระกลา่ว (กะท่าน) วา่ “การถึงการปลงใจวา่ ‘กัมมัฏฐานไม่สำาเร็จ,’ ดังน้ี ย่อมไม่สมควร” 
แล้วบอกกัมมัฏฐานน้ันแหละให้ดีข้ึนอีก แล้วได้ให้แก่ท่าน.
อถสฺส เถโร “กมฺมฏฺฐานำ น สมฺปชฺชตีติ โวสานำ อาปชฺชิตุำ น วฏฺฏติ -อิติ วตฺวา ปุน ตเทว กมฺมฏฺฐานำ สาธุกำ กเถตฺวา อทาสิ.

แม้ในวาระที่ ๒ ท่านก็ไม่อาจยังคุณวิเศษอะไรๆ ให้เกิดข้ึนได้ จึง (กลับ) มาบอกแก่พระเถระ.
โส ทุติยวาเรปิ กญฺจิ วิเสสำ นิพฺพตฺเตตุำ อสกฺโกนฺโต อาคนฺตฺวา เถรสฺส อาโรเจสิ.๒

แม้พระเถระบอกกัมมัฏฐานน้ันเอง ทำาให้มีเหตุมีอุปมา.
เถโรปิ สการณำ สอุปมำ กตฺวา ตเทว กมฺมฏฺฐานำ อาจิกฺขิ.

ทา่นก็มาบอกความที่กัมมัฏฐานไม่สำาเร็จแม้อีก.
โส ปุนปิ อาคนฺตฺวา กมฺมฏฺฐานสฺส อสมฺปชฺชนภาวำ กเถสิ.

๑ สี. ม. ย.ุ สุวณฺณการตฺเถรสฺส วตฺถุ.
๒ สี. ม. ย.ุ เอตฺถนฺตเร “อถสฺส -อิติ อตฺถิ.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๗ หน้า ๑๒๑  • ๗. เร่ืองสัทธิวิหาริกของพระสารีบุตรเถระ • [บุตรช่างทองบวชแล้วได้กัมมฏัฐานไม่ถกูจริต]

| พระเถระคิดวา่  
“ภิกษุผูท้ำา (ความเพียร) ย่อมทราบนีวรณธรรม มีความพอใจในกามเป็นต้น ซ่ึงมีอยู่ในตนวา่ ‘มีอยู่’ และที่ไม่มีว่า ‘ไม่มี;’ 
ภิกษุแม้น้ี เป็นผู้ทำา (ความเพียร) มิใช่เป็นผู้ไม่ทำา, เป็นผู้ปฏิบัติ มิใช่เป็นผู้ไม่ปฏิบัติ; 
แต่เราไม่รู้อธัยาศัยของภิกษุน่ัน, ภิกษุน่ันจกัเป็นผู้อันพระพุทธเจา้พึงแนะนำา”
| เถโร จินฺเตสิ “การโก ภิกฺขุ อตฺตนิ วิชฺชมาเน กามฉนฺทาทโย ‘วิชฺชมานาติ อวิชฺชมาเน ‘อวิชฺชมานาติ จ ชานาติ; 
อยญฺจาปิ ภิกฺขุ การโก  โน อการโก, ปฏิปนฺโน  โน อปฺปฏิปนฺโน; อหำ ปเนตสฺส อชฺฌาสยำ น ชานามิ, พุทฺธเวเนยฺโย เอโส ภวิสฺสติ -อิติ.

จึงพาท่านเข้าไปเฝ้าพระศาสดาในเวลาเย็น แล้วกราบทูลความเป็นไปน้ันทั้งหมดว่า 
“ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ ภิกษุน้ี เป็นสัทธิวิหาริกของข้าพระองค์, ข้าพระองค์ให้กัมมัฏฐานชื่อน้ีแก่ภิกษุน้ี ด้วยเหตุน้ี.” |
ตำ อาทาย สายณฺหสมเย สตฺถารำ อุปสงฺกมิตฺวา 
“อยำ ภนฺเต มม สทฺธิวิหาริโก, อิมสฺส มยา อิมินา การเณน อิทำ นาม กมฺมฏฺฐานำ ทินฺนำ -อิติ สพฺพำ ตำ ปวตฺตึ อาโรเจสิ. |

[พระศาสดาประทานกัมมัฏฐานท่ีเหมาะแก่ภิกษุนัHน]

| ครั้งน้ัน พระศาสดาตรัสกะพระเถระน้ันว่า “ชือ่ว่าอาสยานุสยญาณน่ัน ย่อมมีแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลาย 
ผู้บำาเพ็ญบารมีแล้ว ยังหมื่นโลกธาตุให้บันลือแล้ว ถึงความเป็นพระสพัพัญญูน่ันแล” แล้ว ทรงรำาพึงอยูว่่า 
“ภิกษุน้ีบวชจากสกุลไหนหนอแล?” ทรงทราบว่า “จากสกุลช่างทอง”, 
ทรงพจิารณาอตัภาพที่ล่วงมาแลว้ เห็นอัตภาพ ๕๐๐ ของภิกษุน้ัน อันเกดิโดยลำาดับเฉพาะในสกุลช่างทองแล้ว 
| อถ นำ สตฺถา “อาสยานุสยญาณำ นาเมตำ ปารมิโย ปูเรตฺวา ทสสหสฺสโลกธาตุำ อุนฺนาเทตฺวา สพฺพญฺญุตำ ปตฺตานำ พุทฺธานำเยว โหติ 
-อิติ วตฺวา “กตรกุลา นุ โข เอส ปพฺพชิโต -อิติ อาวชฺชนฺโต “สุวณฺณการกุลา -อิติ ญตฺวา อตีเต อตฺตภาเว โอโลเกนฺโต 
ตสฺส สุวณฺณการกุเลเยว ปฏิปาฏิยา นิพฺพตฺตานิ ปญฺจ อตฺตภาวสตานิ ทิสฺวา 

ทรงดำารวิ่า “ภกิษุหนุ่มน้ี ทำาหน้าที่ช่างทองอยู่ตลอดกาลนาน หลอมแต่ทองมีสีสุกอยา่งเดียว ด้วยคดิวา่ 
‘เราจกัทำาให้เป็นดอกกัณณิกาและดอกปทุมเป็นต้น’, 
อสุภปฏิกูลกัมมัฏฐานไม่เหมาะแก่ภิกษุหนุ่มน้ี, กัมมัฏฐานที่พอใจเท่าน้ัน จึงจะเป็นกัมมัฏฐานที่สบายแก่เธอ” จึงตรัสวา่ 
“สารีบุตร เธอจักเห็นภิกษุที่เธอให้กัมมัฏฐาน ลำาบากแล้ว ตลอด ๔ เดือน บรรลพุระอรหัตในภายหลังภัตในวันน้ีน่ันแหละ 
เธอไปเถิด” ดังน้ีแล้ว 
“อิมินา ทหเรน ทีฆรตฺตำ สุวณฺณการกมฺมำ กโรนฺเตน ‘กณฺณิการปุปฺผปทุมปุปฺผาทีนิ กริสฺสามีติ รตฺตสุวณฺณเมว สมฺปริวตฺติตำ,  
อิมสฺส อสุภปฏิกูลกมฺมฏฺฐานำ น วฏฺฏติ, มนาปเมวสฺส กมฺมฏฺฐานสปฺปายำ -อิติ จินฺเตตฺวา 
“สารีปุตฺต ตยา กมฺมฏฺฐานำ ทตฺวา จตฺตาโร มาเส กิลมิตำ ภิกฺขุำ อชฺช ปจฺฉาภตฺเตเยว อรหตฺตำ ปตฺตำ ปสฺสิสฺสสิ, คจฺฉ ตฺวำ -อิติ 

ทรงส่งพระเถระไป ทรงนิรมิตดอกปทุมทอง ประมาณเท่าจักรด้วยพระฤทธ์ิ แล้วทรงทำาให้เป็นเหมือนหล่ังหยาดนำ้าจากใบและก้าน
แล้วได้ประทานให้ดว้ยพระดำารัสวา่ “เอาเถิด ภิกษุ เธอจงถือเอาดอกปทุมน้ีไปวางไว้ที่กองทรายที่ทา้ยวิหาร 
น่ังขัดสมาธิในที่ตรงหน้า แล้วทำาบริกรรมว่า ‘โลหิตกำ โลหิตกำ (สีแดง สีแดง)’. |
เถรำ อุยฺโยเชตฺวา อิทฺธิยา จกฺกมตฺตำ สุวณฺณปทุมำ มาเปตฺวา  ปตฺเตหิ เจว นาเฬน จ อุทกพินฺทูนิ มุญฺจนฺตำ วิย กตฺวา 
“หนฺท ภิกฺขุ อิมำ ปทุมำ อาทาย วิหารปจฺจนฺเต วาลุกราสิมฺหิ ฐเปตฺวา สมฺมุขฏฺฐาเน ปลฺลงฺเกน นิสีทิตฺวา ‘โลหิตกำ โลหิตกนฺติ ปริกมฺมำ กโรหิ -
อิติ อทาสิ. |



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๗ หน้า ๑๒๒  • ๗. เร่ืองสัทธิวิหาริกของพระสารีบุตรเถระ • [พระศาสดาประทานกัมมัฏฐานที่เหมาะแก่
ภกิษุนั้น]

เมื่อภิกษุน้ันรับดอกปทุมจากพระหัตถ์ของพระศาสดาเท่าน้ัน, จิตก็เลื่อมใสแล้ว.
ตสฺส สตฺถุ หตฺถโต ปทุมำ คณฺหนฺตสฺเสว, จิตฺตำ ปสีทิ.

ทา่นไปยังท้ายวิหาร พูนทรายข้ึนแล้ว เสียบก้านดอกปทุมที่กองทรายน้ันแล้ว น่ังขัดสมาธิในที่ตรงหน้า เริ่มบริกรรมว่า 
“โลหิตกำ โลหิตกำ.”
โส วิหารปจฺจนฺตำ คนฺตฺวา วาลุกำ อุสฺสาเปตฺวา, ตตฺถ ปทุมนาฬำ ปเวเสตฺวา สมฺมุเข ปลฺลงฺเกน นิสินฺโน 
“โลหิตกำ โลหิตกำ -อิติ ปริกมฺมำ อารภิ.

[ภิกษุนัHนส้ำาเร็จคุณวิเศษ]

ครั้งน้ัน นีวรณ์ทั้งหลายของท่านระงับแล้วในขณะน้ันน่ันเอง.  
อถสฺส ตำ ขณำเยว นีวรณานิ วิกฺขมฺภึสุ.  

อุปจารฌานเกิดแล้ว. 
อุปจารชฺฌานำ อุปฺปชฺชิ.

ทา่นยังปฐมฌานให้เกดิข้ึน ในลำาดับแห่งอุปจารฌานน้ัน ให้ถึงความเป็นผู้ชำานาญโดยอาการ๑ ๕ 
น่ังอยูต่ามเดิมเทียว บรรลุฌานทั้งหลายมทีุติยฌานเป็นต้นแล้ว น่ังเล่นฌานในจตุตถฌานที่ชำานาญอยู่.
ตทนนฺตรำ ปฐมชฺฌานำ นิพฺพตฺเตตฺวา ปญฺจหากาเรหิ วสีภาวำ ปาเปตฺวา ยถานิสินฺโนว ทุติยชฺฌานาทีนิ ปตฺวา 
วสีภูเต จตุตฺถชฺฌาเน ฌานกีฬำ กีฬนฺโต นิสีทิ.

พระศาสดา ทรงทราบว่าฌานทั้งหลายเกดิข้ึนแก่ภิกษุน้ันแล้ว ทรงพจิารณาดวู่า 
“ภิกษุน้ีจกัอาจเพือ่ยังคุณวิเศษอันยิ่งให้เกดิข้ึนตามธรรมดาของตนหรือหนอ?” ทรงทราบวา่ ‘จักไม่อาจ’ 
แล้วทรงอธิษฐานวา่ “ขอดอกปทุมน้ันจงเห่ียวแห้งไป”.
สตฺถา ตสฺส ฌานานำ อุปฺปนฺนภาวำ ญตฺวา “สกฺขิสฺสติ นุ โข เอส อตฺตโน ธมฺมตาย อุตฺตรึ วิเสสำ นิพฺพตฺเตตุำ -อิติ โอโลเกนฺโต 
“น สกฺขิสฺสติ -อิติ ญตฺวา “ตำ ปทุมำ มิลายตุ -อิติ อธิฏฺฐหิ.

ดอกปทุมน้ันได้เห่ียวแห้งมีสีดำา เหมือนดอกปทุมที่ถูกขยี้ดว้ยมือฉะน้ัน
ตำ หตฺเถหิ มทฺทิตปทุมำ วิย มิลายนฺตำ กาฬวณฺณำ อโหสิ.

ภิกษุน้ันออกจากฌานแล้ว แลดดูอกปทุมน้ัน เห็นอนิจจลักษณะว่า 
“ทำาไมหนอแล ดอกปทุมน้ีถูกชรากระทบแล้วจึงปรากฏได้, แม้เมื่ออนุปาทินนกสังขารอันชรายังครอบงำาได้อยา่งน้ี, 
ในอุปาทินนกสังขารก็ไม่จำาพดูถึง, อันชราคงจักครอบงำาอุปาทินนกสังขารแม้น้ี.”
โส ฌานา วุฏฺฐาย ตำ โอโลเกตฺวา “กึ นุ โข อิทำ ปทุมำ ชราย ปหฏำ ปญฺญายติ,  
อนุปาทินฺนเกปิ เอวำ ชราย อภิภุยฺยมาเน, อุปาทินฺนเก กถา นาม นตฺถิ, อิทำปิ หิ ชรา อภิภวิสฺสติ -อิติ อนิจฺจลกฺขณำ ปสฺสิ.

กค็รั้นอนิจจลกัษณะน้ัน อันท่านเห็นแล้ว, ทกุขลักษณะและอนัตตลักษณะ ก็ยอ่มเป็นอันเห็นแล้วเหมือนกัน.
ตสฺมึ ปน ทิฏฺเฐ, ทุกฺขลกฺขณำ อนตฺตลกฺขณญฺจ ทิฏฺฐเมว โหติ.

๑ อาการ ๕ คือ อาวัชชนะ การนึก, สมาปัชชนะ การเข้า, วฏุฐานะ การออก, อธิฏฐานะ การตั้งอยู่, ปัจจเวกขณะ การพิจารณา.
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ภพ ๓ ปรากฏแล้วแกท่่านดุจไฟตดิทั่วแล้ว และดุจซากศพอันบุคคลผูกไวท้ี่คอ.
ตสฺส ตโย ภวา อาทิตฺตา วิย กณฺเฐ พทฺธกุณปํ วิย จ ขายึสุ.

ในขณะน้ัน พวกเด็กลงสู่สระแห่งหน่ึง ในที่ไม่ไกลภกิษุน้ัน เด็ดดอกโกมุททั้งหลายแลว้ ทำาให้เป็นกองไว้บนบก.
ตสฺมึ ขเณ ตสฺส อวิทูเร กุมารกา เอกำ สรำ โอตริตฺวา กุมุทานิ ภญฺชิตฺวา ถเล ราสึ กโรนฺติ.

ภิกษุน้ันแลดดูอกโกมุททั้งหลายบนบกและในนำ้า.
โส ถเล จ ชเล จ กุมุทานิ โอโลเกสิ.

ลำาดับน้ัน ดอกโกมุทในนำ้างดงามปรากฏแก่เธอประดุจหลั่งนำ้าออกอยู่.  
อถสฺส ชเล กุมุทานิ อภิรูปานิ อุทกำ ปคฺฆรนฺตานิ วิย อุปฏฺฐหึสุ.   

ดอกโกมุทนอกน้ีเห่ียวแห้งแล้วที่ปลายๆ.
อิตรานิ อคฺคคฺเคสุ ปริมิลาตานิ.

ภิกษุน้ันเห็นอนิจจลกัษณะเป็นต้นดีข้ึนว่า  
“ชราย่อมกระทบอนุปาทินนกสังขารอยา่งน้ี, ทำาไมจึงจักไม่กระทบอุปาทินนกสังขารเล่า?”
โส “อนุปาทินฺนกำ ชรา เอวำ ปหรติ, อุปาทินฺนกำ กึ น ปหริสฺสติ -อิติ สุฏฺฐุตรำ อนิจฺจลกฺขณาทีนิ อทฺทส.

[จงตัดความเยื่อใย เจริญทางสงบ]

พระศาสดา ทรงทราบว่า “บัดน้ี กัมมัฏฐานปรากฏแก่ภิกษุน้ีแล้ว” ทรงน่ังในพระคันธกุฎีเทียว ทรงเปล่งพระรัศมีไป.
สตฺถา “ปากฏีภูตำ อิทานิ อิมสฺส ภิกฺขุโน กมฺมฏฺฐานำ -อิติ ญตฺวา คนฺธกุฏิยำ นิสินฺนโกว โอภาสำ มุญฺจิ.

พระรัศมีน้ันกระทบหน้าภิกษุน้ัน.
โส ตสฺส มุขำ ปหริ.

ครั้นเมื่อท่านพิจารณาอยู่วา่ “น่ันอะไรหนอ?” พระศาสดาได้เป็นประหน่ึงว่าเสดจ็มาทรงยืนอยู่ที่ตรงหน้า.
อถสฺส “กินฺนุ โข เอตำ -อิติ โอโลเกนฺตสฺส, สตฺถา อาคนฺตฺวา สมฺมุเข ฐิโต วิย อโหสิ.

ทา่นลุกข้ึนแล้วประคองอัญชลี.
โส อุฏฺฐาย อญฺชลึ ปคฺคณฺหิ.

ลำาดับน้ัน พระศาสดาทรงกำาหนดธรรมเป็นที่สบายของเธอแล้ว จึงตรัสพระคาถาน้ีวา่
อถสฺส สตฺถา สปฺปายำ สลฺลกฺเขตฺวา อิมำ คาถมาห

“เธอจงตัดความเยื่อใยของตนเสีย 
เหมือนบุคคลถอนดอกโกมทุที่เกิดในสรทกาล๑ดว้ยมือ,  

“อุจฺฉินฺท สิเนหมตฺตโน 
กุมุทำ สารทิกำว ปาณินา

๑ ฤดูใบไม้ร่วง, ฤดูสารท.
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จงเจริญทางแห่งสันติทีเดียว, (เพราะ) พระนิพพานอันพระสุคตแสดงแล้ว.”

สนฺติมคฺคเมว พฺรูหย,
นิพฺพานำ สุคเตน เทสิตำ -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทว่า อุจฺฉินฺท คือ จงตดัดว้ยอรหัตตมรรค.
ตตฺถ “อุจฺฉินฺท -อิติ: อรหตฺตมคฺเคน ฉินฺท.

บทวา่ สารทกิำ ได้แก่ ที่เกิดแล้วในสรทกาล.
สารทิกำ -อิติ: สรทกาเล นิพฺพตฺตำ.

บทวา่ สนฺติมคฺคำ คือ ซ่ึงทางอันมีองค์ ๘ ที่ยังสตัว์ให้ถึงพระนิพพาน.
สนฺติมคฺคำ -อิติ: นิพฺพานคามึ อฏฺฐงฺคิกำ มคฺคำ.

บทวา่ พฺรูหย คือ จงเจริญ.
พฺรูหย -อิติ: วฑฺฒย.

บทวา่ นิพฺพานำ ความว่า เพราะพระนิพพานอันพระสุคตทรงแสดงแล้ว; เพราะฉะน้ัน ท่านจงเจริญทางแห่งพระนิพพานน้ัน.
นิพฺพานำ -อิติ นิพฺพานำ หิ สุคเตน เทสิตำ; ตสฺมา ตสฺส มคฺคำ ภาเวหิ -อิติ อตฺโถ.

ในเวลาจบเทศนา ภิกษุน้ัน ต้ังอยู่ในพระอรหัตแลว้ ดังน้ีแล.
เทสนาวสาเน โส ภิกฺขุ อรหตฺเต ปติฏฺฐหิ -อิติ.

เรื่องสัทธิวิหาริกของพระสารีบุตรเถระ จบ.
สารีปุตฺตตฺเถรสฺสสทฺธิวิหาริกวตฺถุ.
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๘. เรื่องพอ่ค้ามีทรัพย์มาก
๘. มหาธนวาณิชวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพ่อค้ามทีรพัย์มาก ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ “อิธ วสฺสำ” เป็นต้น.
“อิธ วสฺสำ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต มหาธนวาณิชำ นาม อารพฺภ กเถสิ.

[พ่อค้าไม่ทราบความตายท่ีจะมาถึงตน]

ดังได้สดับมา พ่อค้าน้ันบรรทุกผ้าซ่ึงย้อมด้วยดอกคำา จนเต็มเกวียน ๕๐๐ เล่ม 
จากกรุงพาราณสีแล้ว มาสู่กรุงสาวัตถีเพ่ือค้าขาย.
โส กิร พาราณสิโต กุสุมฺภรตฺตานำ วตฺถานำ ปญฺจ สกฏสตานิ ปูเรตฺวา วณิชฺชาย สาวตฺถึ อาคโต.

เขาถึงฝั่งแม่นำ้าแล้ว คดิวา่ “พรุ่งน้ี เราจึงจักข้ามแม่นำ้า” ปลดเกวียนแล้วพักอยู่ที่ฝั่งน้ันน่ันแล.
โส นทีตีรำ ปตฺวา “เสฺว นทึ อุตฺตริสฺสามิ -อิติ ตตฺเถว สกฏานิ โมเจตฺวา วสิ.

ตอนกลางคืน มหาเมฆตั้งข้ึนแล้ว ยังฝนให้ตก.
รตฺตึ มหาเมโฆ อุฏฺฐหิตฺวา วสฺสิ.

แม่นำ้าเต็มดว้ยนำ้าได้ทรงอยูต่ลอด ๗ วัน.
นที สตฺตาหำ อุทกสฺส ปูรา อฏฺฐาสิ.

ถึงในพระนคร พวกชนก็เล่นนักษัตรกันตลอด ๗ วัน.
นคเรปิ สตฺตาหำ นกฺขตฺตำ กีฬึสุ.

กจิดว้ยผ้าซ่ึงย้อมด้วยดอกคำา ไม่มี.
กุสุมฺภรตฺเตหิ กิจฺจำ นตฺถิ.

พ่อค้าจึงคิดวา่ “เรามาสู่ที่ไกล, ถ้าเราจกัไปอีก, ความเน่ินช้าก็จักม,ี
เราจักอยู่ทำาการงานของเราในที่น้ีแหละ ตลอดฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดรู้อน แล้วขายผ้าเหล่าน้ี.”
วาณิโช จินฺเตสิ “อหำ ทูรมาคโต, สเจ ปุน คมิสฺสามิ, ปปญฺโจ ภวิสฺสติ, 
อิเธว วสฺสญฺจ เหมนฺตญฺจ คิมฺหญฺจ มม กมฺมำ กโรนฺโต วสิตฺวา อิมานิ วิกฺกีณิสฺสามิ -อิติ.

พระศาสดาเสดจ็เที่ยวไปบิณฑบาตในพระนคร ทรงทราบจิต (ความคดิ) ของเขาแล้ว ทรงทำาความยิ้มแย้มให้ปรากฏ 
อันพระอานนทเถระทูลถามเหตุแห่งการทรงยิ้มแย้ม จึงตรัสวา่ “อานนท์ เธอเห็นพ่อคา้มีทรพัย์มากหรือ?”
สตฺถา นคเร ปิณฺฑาย จรนฺโต ตสฺส จิตฺตำ ญตฺวา สิตำ ปาตุกริตฺวา อานนฺทตฺเถเรน สิตการณำ ปุฏฺโฐ อาห 
“ทิฏฺโฐ เต อานนฺท มหาธนวาณิโช -อิติ.

อานนท์. เห็น พระเจ้าข้า.
“อาม ภนฺเต -อิติ.
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พระศาสดา. เขาไม่รูอ้ันตรายแห่งชีวิตของตน จึงได้ตั้งจิตเพื่ออยู่ขายสิ่งของในที่น้ีแหละตลอดปีน้ี.
“โส อตฺตโน ชีวิตนฺตรายำ อชานิตฺวา อิมำ สำวจฺฉรำ อิเธว วสิตฺวา ภณฺฑำ วิกฺกีณิตุำ จิตฺตำ อกาสิ -อิติ.

อานนท์. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็อันตรายจกัมีแก่เขาหรือ?
“กึ ปนสฺส ภนฺเต อนฺตราโย ภวิสฺสติ -อิติ.

พระศาสดาตรัสว่า “ใช่ อานนท์  เขาเป็นอยู่ได้ตลอด ๗ วัน เทา่น้ัน ก็จักตั้งอยู่ในปากแห่งมัจจุ๑” ดังน้ีแล้ว 
ได้ทรงภาษิตพระคาถาเหล่าน้ีวา่
สตฺถา “อาม อานนฺท สตฺตาหเมว ชีวิตฺวา โส มจฺจุมุเข ปติฏฺฐหิสฺสติ -อิติ วตฺวา อิมา คาถา อภาสิ

“ความเพียรเครื่องเผากิเลส ควรทำาในวันน้ีทีเดียว, 
ใครพึงรู้ไดว้่า ‘ความตายจะมีในวันพรุ่งน้ี,’ 
เพราะวา่ ความผดัเพี้ยนด้วยความตายซ่ึงมีเสนาใหญ่น้ัน ไม่มีเลย;๒

“อชฺเชว กิจฺจำ อาตปฺปํ, โก ชญฺญา ‘มรณำ สุเว’ 
น หิ โน สงฺครนฺเตน มหาเสเนน มจฺจุนา;

มุนีผู้สงบ ย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อยา่งน้ัน มีความเพียร ไม่เกียจครา้น 
ตลอดกลางวันและกลางคืน น้ันแลวา่ ‘ผู้มีราตรีเดียวเจริญ.๓”

เอวำ วิหารึ อาตาปึ อโหรตฺตมตนฺทิตำ 
ตำ เว ‘ภทฺเทกรตฺโตติ สนฺโต อาจิกฺขเต มุนิ -อิติ.

อานนท์. ข้าพระองค์จักไปบอกแก่เขา พระเจ้าข้า.
“คจฺฉามิสฺส ภนฺเต อาโรเจสฺสามิ -อิติ.

พระศาสดา. อานนท์ เธอคุ้นเคยกัน ก็ไปเถิด.
“วิสฺสฏฺโฐ คจฺฉ อานนฺท -อิติ.

พระเถระไปสู่ที่แห่งเกวียนแล้วเที่ยวไปเพื่อภกิษา.
เถโร สกฏฏฺฐานำ๔ คนฺตฺวา ภิกฺขาย จริ.

พ่อค้าต้อนรับพระเถระดว้ยอาหาร.
วาณิโช เถรำ อาหาเรน ปฏิมาเนสิ.

ลำาดับน้ัน พระเถระจึงกลา่วกะพ่อคา้น้ันว่า “ทา่นจักอยูใ่นที่น้ี ตลอดกาลเท่าไร?”
อถ นำ เถโร อาห “กิตฺตกำ กาลำ อิธ วสิสฺสสิ -อิติ.

๑ ความตาย
๒ โน อวธารณ คือ [โน ศัพท์นี้] เท่ากับเอว เช่นในคำาว่า น โน สมำ อตฺถิ ตถาคเตน. [=เนว]
๓ ม. อุป. ๑๔/๓๔๘
๔ สี. ย.ุ สกฏาวารำ.
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พ่อค้า. ท่านผู้เจริญ ผมมาจากที่ไกล, ถ้าจกัไปอีก, ความเน่ินช้าจักมี;  
ผมจักอยูใ่นที่น้ี ตลอดปีน้ี ขายสิ่งของ (หมด) แล้วจักไป.

“ภนฺเต อหำ ทูรโต อาคโต, สเจ ปุน คมิสฺสามิ, ปปญฺโจ ภวิสฺสติ; อิมำ สำวจฺฉรำ อิธ วสิตฺวา ภณฺฑำ วิกฺกีณิตฺวา คมิสฺสามิ -อิติ.

อานนท์. อุบาสก อันตรายแห่งชวีิตรู้ได้ยาก, การทำาความไม่ประมาท จึงจะควร.
“อุปาสก ทุชฺชาโน ชีวิตนฺตราโย,  อปฺปมาทำ กาตุำ วฏฺฏติ -อิติ.

พ่อค้า. ท่านผู้เจริญ ก็อันตรายจักมีหรือ?
“กึ ปน ภนฺเต อนฺตราโย ภวิสฺสติ -อิติ.

อานนท์. เออ อุบาสก, ชีวติของท่านจักเป็นไปได้ตลอด ๗ วันเท่าน้ัน.
“อาม อุปาสก,  สตฺตาหเมว เต ชีวิตำ ปวตฺติสฺสติ -อิติ.

เขาเป็นผู้มีใจสังเวชแล้ว นิมนต์ภิกษุสงฆ์ มพีระพุทธเจา้เป็นประมุข 
ถวายมหาทานตลอด ๗ วัน แล้วรับบาตรเพื่อประโยชน์แก่การอนุโมทนา.
โส สำวิคฺคมานโส หุตฺวา พุทฺธปฺปมุขำ ภิกฺขุสงฺฆำ นิมนฺเตตฺวา สตฺตาหำ มหาทานำ ทตฺวา อนุโมทนตฺถาย ปตฺตำ คณฺหิ.

[คนเขลาย่อมไมรู่้อันตรายแห่งชีวิต]

ลำาดับน้ัน พระศาสดาเมื่อทรงทำาอนุโมทนาแก่เขา ตรัสว่า 
“อุบาสก ธรรมดาบัณฑิต คิดว่า ‘เราจักอยู่ในที่น้ีน่ีแหละตลอดฤดูฝนเป็นต้น, จกัประกอบการงานชนิดน้ีๆ’ ย่อมไม่ควร, 
ควรคดิถึงอันตรายแห่งชีวติของตนเท่าน้ัน” ดังน้ีแล้ว จึงตรัสพระคาถาน้ีวา่
อถสฺส สตฺถา อนุโมทนำ กโรนฺโต “อุปาสก ปณฺฑิเตน นาม ‘อิเธว วสฺสาทีนิ วสิสฺสามิ, อิทญฺจิทญฺจ กมฺมำ ปโยเชสฺสามีติ จินฺเตตุำ น วฏฺฏติ,
อตฺตโน๑ ชีวิตนฺตรายเมว จินฺเตตุำ วฏฺฏติ -อิติ วตฺวา อิมำ คาถมาห

“คนพาลย่อมคิดว่า ‘เราจักอยู่ในที่น้ีตลอดฤดูฝน, จกัอยู่ในที่น้ี ในฤดูหนาว
และฤดูร้อน’ หารู้อันตรายไม่.”

“อิธ วสฺสำ วสิสฺสามิ อิธ เหมนฺตคิมฺหิสุ’ 
อิติ พาโล วิจินฺเตติ อนฺตรายำ น พุชฺฌติ -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน สองบทว่า อิธ วสฺสำ ความว่า เราจกัอยู่ทำาการงานชนิดน้ีๆ ในที่น้ี ตลอดฤดูฝน ๔ เดือน.
ตตฺถ “อิธ วสฺสำ -อิติ: อิมสฺมึ ฐาเน อิทญฺจิทญฺจ กมฺมำ กโรนฺโต จาตุมฺมาสำ วสฺสำ วสิสฺสามิ.

๑ สี. ย.ุ เอตฺถนฺตเร “ปน -อิติ อตฺถิ.
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บทวา่ เหมนฺตคิมฺหิสุ ความว่า คนพาลผู้ไม่รู้ประโยชน์อันเป็นไปในทิฏฐธรรมและสัมปรายภพ ย่อมคดิอย่างน้ีวา่ 
“เราจักอยู่ทำาการงานชนิดน้ีๆ ในที่น้ีน่ีแหละ ตลอด ๔ เดือน แม้ในฤดูหนาว และฤดูร้อน.”
เหมนฺตคิมฺหิสุ -อิติ: “เหมนฺตคิมฺเหสุปิ จตฺตาโร๑ มาเส อิทญฺจิทญฺจ กมฺมำ กโรนฺโต อิเธว วสิสฺสามิ -อิติ 
เอวำ ทิฏฺฐธมฺมิกสมฺปรายิกำ อตฺถำ อชานนฺโต พาโล วิจินฺเตติ.

บทวา่ อนฺตรายำ ความว่า ย่อมไม่รูจ้ักอันตรายแห่งชีวิตของตนว่า “เราจักตายในกาล ในประเทศ หรือในวัยชื่อโน้น.”
อนฺตรายำ -อิติ: “อสุกสฺมึ นาม กาเล วา เทเส วา วเย วา มริสฺสามิ -อิติ อตฺตโน ชีวิตนฺตรายำ น พุชฺฌติ -อิติ.

ในกาลจบเทศนา พ่อค้าน้ันดำารงอยูใ่นโสดาปัตติผลแล้ว,
เทสนาวสาเน โส วาณิโช โสตาปตติผเล ปติฏฺฐหิ,

เทศนาได้มีประโยชน์ แม้แก่บุคคลที่ประชุมกันแล้ว.
สมฺปตฺตานำปิ สาตฺถิกา เทสนา อโหสิ.

ฝา่ยพ่อคา้ตามส่งเสด็จพระศาสดาแล้ว กลับมานอนบนที่นอน ดว้ยคิดว่า “ดูเหมือน โรคในศรีษะจะเกิดข้ึนแก่เรา,” 
นอนแล้วดว้ยอาการน้ันแหละทำากาละแล้ว บังเกิดในดุสติวิมาน ดังน้ีแล.
วาณิโชปิ สตฺถารำ อนุคนฺตฺวา นิวตฺติตฺวา “สีสโรโค วิย เม อุปฺปนฺโน -อิติ สยเน นิปชฺชิ, ตถานิปนฺโนว กาลำ กตฺวา ตุสิตวิมาเน นิพฺพตฺติ -อิติ.

เรื่องพ่อคา้มีทรัพย์มาก จบ.
มหาธนวาณิชวตฺถุ.

๑ อาเมณฺฑิเตน ภวิตพฺพำ.
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๙. เรื่องนางกิสาโคตมี
๙. กิสาโคตมีวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภนางกิสาโคตมี ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “ตำ ปุตตฺปสุสมฺมตฺตำ” เป็นต้น.
“ตำ ปุตฺตปสุสมฺมตฺตำ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต กิสาโคตมึ อารพฺภ กเถสิ.

[ความตายเป็นของเท่ียง]

เรื่องข้าพเจ้ากลา่วให้พิสดารไว้แล้ว ในการพรรณนาพระคาถาในสหัสสวรรค ว่า
“ก็ผูใ้ดไม่เห็นบทอันไม่ตาย พึงเป็นอยู่สิ้น ๑๐๐ ปี, 
ความเป็นอยู่วันเดียวของผู้เห็นอมตบท ยังประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ของผู้น้ัน.”

วตฺถุ สหสฺสวคฺเค

“โย จ วสฺสสตำ ชีเว อปสฺสำ อมตำ ปทำ, 
เอกาหำ ชีวิตำ เสยฺโย ปสฺสโต อมตำ ปทำ -อิติ

คาถาวณฺณนาย วิตฺถาเรตฺวา กถิตำ.

กใ็นคราวน้ัน พระศาสดาตรัสว่า “กิสาโคตมี เมล็ดพันธุ์ผักกาดประมาณหยิบมือหน่ึง ท่านได้แล้วหรือ?”
ตทา หิ สตฺถา “กิสาโคตมิ ลทฺธา เต เอกจฺฉรมตฺตา สิทฺธตฺถกา -อิติ อาห.

กิสาโคตมี. ไม่ได้ พระเจา้ข้า, (เพราะ) ในบ้านทั้งสิ้น คนตายแหละมีมากกวา่คนเป็นอยู่.
“น ลทฺธา ภนฺเต, สกลคาเม ชีวนฺเตหิ มตกาว พหุตรา -อิติ.

[มัจจุย่อมพานระไป เหมือนห้วงน้ำHาใหญ่]

ลำาดับน้ัน พระศาสดาตรัสกะนางว่า “ท่านเข้าใจว่า ‘บุตรของเราเท่าน้ัน ตายแล้ว,’ ความตายน่ัน เป็นธรรมเท่ียงแท้ของสรรพสัตว์, 
เพราะมัจจุราชครา่สรรพสตัว์ ผู้มีอธัยาศัยยังไม่เต็มเป่ียมเท่าน้ัน ซัดลงไปในสมุทรคืออบาย ดุจห้วงนำ้าใหญ่ ฉะน้ัน” ดังน้ีแล้ว 
เมื่อจะทรงแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถาน้ีวา่
อถ นำ สตฺถา “ตฺวำ ‘มเมว ปุตฺโต มโตติ สลฺลกฺเขสิ, ธุวธมฺโม เอส สพฺพสตฺตานำ, 
มจฺจุราชา หิ สพฺพสตฺเต อปริปุณฺณชฺฌาสเยเอว มโหโฆ วิย ปริกฑฺฒมาโน อปายสมุทฺเท ปกฺขิปติ -อิติ วตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห

“มัจจุ พานระน้ัน ผู้มัวเมาในบุตรและปศุสัตว์ ผู้มีใจข้องในอารมณ์ต่างๆ ไป 
เหมือนห้วงนำ้าใหญ่ พดัเอาชาวบ้านผู้หลับไป ฉะน้ัน.”

“ตำ ปุตฺตปสุสมฺมตฺตำ พฺยาสตฺตมนสำ นรำ 
สุตฺตำ คามำ มโหโฆว มจฺจุ อาทาย คจฺฉติ -อิติ.
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[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน สองบทว่า ตำ ปุตฺตปสุสมฺมตำ ความวา่ ซ่ึงนระน้ัน ผู้ได้บุตรและปศุสัตว์ทั้งหลาย 
ซ่ึงถึงพร้อมด้วยรูปและกำาลังเป็นต้นแล้ว มัวเมาคอืประมาทแล้ว ด้วยบุตรและปศุสัตว์ทั้งหลาย อย่างน้ีวา่ 
“บุตรของเรามีรูปสวย มีกำาลังสมบูรณ์ ฉลาด สามารถ กิจทุกอย่าง, โคของเรามีรูปงาม ปราศจากโรค สามารถนำาของไปได้มาก, 
แม่โคของเรา มีนำ้านมมาก.”
ตตฺถ “ตำ ปุตฺตปสุสมฺมตฺตนฺติ: ตำ รูปพลาทิสมฺปนฺเน ปุตฺเต จ ปสู จ ลภิตวฺา 
“มม ปุตฺตา อภิรูปา พลสมฺปนฺนา ปณฺฑิตา สพฺพกจิฺจสมตฺถา, มม โคโณ อภริูโป อโรโค มหาภารสโห, มม คาวี พหุขีราติ 
เอวำ ปุตฺเตหิ จ ปสูหิ จ สมฺมตฺตำ ปมตฺตำ นรำ.

บทวา่ พฺยาสตฺตมนสำ ความวา่ ชือ่ว่าผู้มใีจข้องแล้ว (ในอารมณ์) เพราะได้บรรดาเงินและทองเป็นต้น 
หรือสมณบริขารทั้งหลาย มีบาตรและจวีรเป็นต้น บางอย่างเท่าน้ันแล้ว ปรารถนาให้ยิ่งๆ ข้ึนไปกว่าน้ัน. 
อกีอย่างหน่ึง ชื่อว่าผู้มใีจข้องในอารมณ์ต่างๆ เพราะข้องอยู่ในบรรดาอารมณ์ทั้งหลาย ที่จะพึงรู้ดว้ยจักษุเป็นต้น 
หรือบรรดาสมณบริขารทั้งหลาย มีประการดังกล่าวแล้ว ในอารมณ์และบริขารอันตนได้แล้ว น่ันแล.
พฺยาสตฺตมนสำ -อิติ: หิรญฺญสุวณฺณาทีสุ วา ปตฺตจีวราทีสุ วา กิญฺจิเทว ลภิตฺวา ตโต อุตฺตริตรำ ปตฺถนตาย อาสตฺตมานสำ. 
จกฺขุวิญฺเญยฺยาทีสุ อารมฺมเณสุ วุตฺตปฺปกาเรสุ วา ปริกฺขาเรสุ ยำ ยำ ลทฺธำ โหติ ตตฺถ ตตฺเถว ลคฺคนตาย พฺยาสตฺตมานสำ วา.

สองบทวา่ สตฺุตำ คามำ ได้แก่หมู่สัตว์ผู้เข้าถึงความหลับ.
สุตฺตำ คามำ -อิติ: นิทฺทำ อุปคตำ สตฺตนิกายำ.

บทวา่ มโหโฆว เป็นต้น ความวา่ ห้วงมหานทใีหญ่ ทั้งลึกทั้งกว้าง พดัชาวบ้านเห็นปานน้ันไปหมด 
โดยที่สุดแม้สุนัข ก็มิให้เหลือไว้ ฉันใด; มัจจุย่อมพานระมีประการดังกลา่วแล้วไป ฉันน้ัน.
มโหโฆว -อิติ: ยถา เอวรูปํ คามำ คมฺภีรวิตฺถโต มหนฺโต มหานทีโอโฆ อนฺตมโส สุนขำปิ อเสเสตฺวา สพฺพำ อาทาย คจฺฉติ; 
เอวำ วุตฺตปฺปการำ นรำ มจฺจุ อาทาย คจฺฉติ -อิติ อตฺโถ.

ในกาลจบเทศนา นางกิสาโคตมี ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลแล้ว.
เทสนาวสาเน กิสาโคตมี โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหิ.

เทศนาได้มีประโยชน์ แม้แก่บุคคลผู้ประชุมกันแล้ว ดังน้ีแล้ว.
สมฺปตฺตานำปิ สาตฺถิกา เทสนา อโหสิ -อิติ.

เรื่องนางกิสาโคตมี จบ.
กิสาโคตมีวตฺถุ.
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๑๐. เรือ่งนางปฏาจารา
๑๐. ปฏาจาราวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภนางปฏาจารา ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “น สนฺติ ปุตฺตา” เป็นต้น.
“น สนฺติ ปุตฺตา -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต ปฏาจารำ อารพฺภ กเถสิ.

[ไม่มีใครต้านทานมัจจุได้]

เรื่องข้าพเจ้ากลา่วพิสดารไว้แล้ว ในการพรรณนาพระคาถาในสหัสสวรรค ว่า
“ก็ผูใ้ดไม่เห็นความเกิดและความเสื่อม พึงเป็นอยู่สิ้น ๑๐๐ ปี,  
ความเป็นอยู่วันเดียวของผู้เป็นความเกิดและความเสื่อม 
ยังประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ของผู้น้ัน.”

วตฺถุ สหสฺสวคฺเค

“โย จ วสฺสสตำ ชีเว อปสฺสำ อุทยพฺพยำ, 
เอกาหำ ชีวิตำ เสยฺโย ปสฺสโต อุทยพฺพยำ -อิติ

คาถาวณฺณนาย วิตฺถาเรตฺวา กถิตำ.

กใ็นกาลน้ัน พระศาสดาทรงทราบนางปฏาจาราว่ามีความโศกเบาบางแล้ว จึงตรัสวา่ 
“ปฏาจารา ชื่อว่าปิยชนทั้งหลายมีบุตรเป็นต้น ย่อมไม่สามารถเป็นผู้ต้านทานหรือป้องกัน ของบุคคลผู้ไปสู่ปรโลกได้; 
เพราะฉะน้ัน ชนเหล่าน้ัน แม้มีอยู่ ก็ชื่อวา่ไม่มีแท้. อันการที่บัณฑติชำาระศีลให้หมดจดแลว้ 
ชำาระหนทางเป็นที่ไปพระนิพพานเพื่อตนน่ันแล ย่อมควร” ดังน้ีแล้ว เมื่อจะทรงแสดงธรรมได้ทรงภาษิตพระคาถาเหล่าน้ีว่า
ตทา หิ สตฺถา ปฏาจารำ ตนุภูตโสกำ ญตฺวา “ปฏาจาเร ปุตฺตาทโย นาม ปรโลกำ คจฺฉนฺตสฺส ตาณำ วา เลนำ๑ วา ภวิตุำ น สกฺโกนฺติ; 
ตสฺมา วิชฺชมานาปิ เต น สนฺติเยว; ปณฺฑิเตน ปน สีลำ วิโสเธตฺวา อตฺตโน นิพฺพานคามิมคฺคเมว โสเธตุำ วฏฺฏติ -อิติ วตฺวา 
ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมา คาถา อภาสิ

๑ สี. เลนำ วา สรณำ. ยุ. สรณำ วา เลนำ วา.
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“บัณฑิตทราบอำานาจเน้ือความว่า ‘บุตรทั้งหลายย่อมไม่มีเพื่อตา้นทาน,  
บิดาและพวกพ้องทั้งหลาย ก็ไม่มีเพื่อตา้นทาน,  
เม่ือบุคคลถูกความตายครอบงำาแล้ว, ความต้านทานในญาติท้ังหลายย่อมไม่มี’ 
ดังน้ีแล้ว เป็นผู้สำารวมในศีล พึงชำาระทางเป็นที่ไปพระนิพพานให้หมดจด
พลันทีเดียว.๑”

“น สนฺติ ปุตฺตา ตาณาย, น ปิตา, นปิ พนฺธวา, 
อนฺตเกนาธิปนฺนสฺส นตฺถิ ญาตีสุ ตาณตา’ 
เอตมตฺถวสำ ญตฺวา ปณฺฑิโต สีลสำวุโต 
นิพฺพานคมนำ มคฺคำ ขิปฺปเมว วิโสธเย -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทว่า ตาณาย ความว่า เพื่อความเป็นผู้ต้านทาน คือ เพื่อประโยชน์แก่ความเป็นที่พึ่ง.
ตตฺถ “ตาณาย -อิติ: ตาณภาวาย ปติฏฺฐานตฺถาย.

ญาติและเพื่อผู้ใจดีที่เหลือ เว้นบุตรและมารดาบิดาเสีย ชื่อวา่ พวกพ้อง.
พนฺธวา -อิติ: ปุตฺเต จ มาตาปิตโร จ ฐเปตฺวา อวเสสา ญาติสุหชฺชา.

บทวา่ อนฺตเกนาธิปนฺนสฺส คือผู้ถูกความตายครอบงำา.  
จริงอยู่ ในปัจจุบันกาล ปิยชนทั้งหลาย มีบุตรเป็นต้น แม้เป็นผู้ต้านทานได้ ด้วยการให้ข้าวและนำ้าเป็นต้น 
และดว้ยการช่วยกิจที่เกิดข้ึนแล้ว   (แต่) ในเวลาตาย ชื่อว่าย่อมไม่มีเพื่อประโยชน์แก่การต้านทาน 
คือเพื่อประโยชน์แก่การป้องกัน เพราะความเป็นผู้ไม่สามารถเพื่อกางกั้นความตาย โดยอุบายอะไรๆ ได้; 
เพราะเหตุน้ันแล พระผู้มพีระภาคจึงตรัสวา่ “นตฺถิ ญาตีสุ ตาณตา.”
อนฺตเกนาธิปนฺนสฺส -อิติ: มรเณน อภิภูตสฺส. 
ปวตฺติยำ หิ ปุตฺตาทโย อนฺนปานาทิทาเนน เจว อุปฺปนฺนกิจฺจนิตฺถรเณน จ ตาณำ หุตฺวาปิ  
มรณกาเล เกนจิ อุปาเยน มรณำ ปฏิพาหิตุำ อสมตฺถตาย ตาณตฺถาย เลนตฺถาย น สนฺติ นาม; เตเนว วุตฺตำ “นตฺถิ ญาตีสุ ตาณตา -อิติ.

บทวา่ เอตมตฺถวสำ ความวา่ บัณฑติทราบเหตุน้ัน กล่าวคือ 
ความที่ชนเหล่าน้ันเป็นผู้ไม่สามารถเพื่อจะเป็นผู้ต้านทานแก่กันและกันแล้ว เป็นผู้สำารวม 
คือรักษา ได้แก่ คุ้มครอง ดว้ยปาริสุทธิศีล ๔ พึงชำาระทางมีองค์ ๘ เป็นที่ไปพระนิพพานให้หมดจดโดยรีบด่วน.
เอตมตฺถวสำ -อิติ: เอตำ เตสำ อญฺญมญฺญสฺส ตาณำ ภวิตุำ อสมตฺถภาวสงฺขาตำ การณำ ชานิตฺวา ปณฺฑิโต 
จตุปาริสุทฺธิสีเลน สำวุโต รกฺขิโต โคปิโต หุตฺวา นิพฺพานคมนำ อฏฺฐงฺคิกำ มคฺคำ สีฆำ สีฆำ วิโสเธยฺย -อิติ อตฺโถ.

ในกาลจบเทศนา นางปฏาจารา ต้ังอยู่ในโสดาปัตติผลแล้ว,
เทสนาวสาเน ปฏาจารา โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหิ.

๑ ใน ๒ พระคาถานี้ จะแปลแต่ต้นมาตามลำาดับ คือ ไม่ต้องเติม อิติ เหมือนท่ีแปลไว้นี้ก็ได้.
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ชนแม้เหล่าอื่นเป็นอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้นแล้ว ดังน้ีแล.
อญฺเญปิ พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ -อิติ.

เรื่องนางปฏาจารา จบ.
ปฏาจาราวตฺถุ.

มัคควรรค วรรณนา จบ.
มคฺควคฺควณฺณนา นิฏฺฐิตา.

วรรคที่ ๒๐ จบ.
วีสติโม วคฺโค.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๗ หน้า ๑๓๔  • ๒๑. ปกิณณกวรรค วรรณนา • ๒๑. ปกิณณกวรรค วรรณนา

๒๑. ปกณิณกวรรค วรรณนา
๒๑. ปกิณฺณกวคฺควณฺณนา  
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๑. เรื่องบุรพกรรมของพระองค์
๑. อตฺตโนปุพฺพกมฺมวตฺถุ.

พระศาสดา เม่ือประทับอยู่ในเวฬุวัน ทรงปรารภบุรพกรรมของพระองค์ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “มตฺตาสุขปริจฺจาคา” เป็นต้น.
“มตฺตาสุขปริจฺจาคา -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เวฬุวเน วิหรนฺโต อตฺตโน ปุพฺพกมฺมำ อารพฺภ กเถสิ.

[เกดิภัย ๓ อย่างในเมืองไพศาลี]

ความพิสดารวา่ ในสมัยหน่ึง เมืองไพศาลีได้เป็นเมืองมั่งคั่ง กว้างขวาง มีชนมาก มีมนุษย์เกลื่อนกล่น.
เอกสฺมึ หิ สมเย เวสาลี อิทฺธา อโหสิ ผีตา พหุชนา อากิณฺณมนุสฺสา.

กใ็นเมืองไพศาลีน้ัน ได้มีกษัตริย์ครอบครองราชสมบัติตามวาระกันถึง ๗,๗๐๗ พระองค์.
ตตฺถ หิ วาเรน รชฺชำ กโรนฺตานำ ขตฺติยานำเยว สตฺตสตาธิกานิ สตฺต สหสฺสานิ สตฺต จ ขตฺติยา อเหสุำ.

ปราสาทเพื่อประโยชน์เป็นที่ประทับของกษัตริย์เหล่าน้ัน ก็มีประมาณเท่าน้ันเหมือนกัน,
เตสำ วสนตฺถาย ตตฺตกาเยว ปาสาทา. 

เรือนยอดก็มีประมาณเท่าน้ันเหมือนกัน;
ตตฺตกาเนว กูฏาคารานิ.  

สถานทีร่ื่นรมย์และสระโบกขรณี เพื่อประโยชน์เป็นที่ประทับอยู่ในพระราชอุทยาน ก็ได้มีประมาณเท่าน้ันเหมือนกัน.
อุยฺยาเน วิหารตฺถาย ตตฺตกาเยว อารามา จ โปกฺขรณิโย จ อเหสุำ.

โดยสมัยอื่นอีก เมืองไพศาลีน้ันได้เป็นเมืองมีภิกษาหาได้ยาก ข้าวกลา้เสียหาย.
สา อปเรน สมเยน ทุพฺภิกฺขา อโหสิ ทุสฺสสฺสา.

ทีแรก พวกมนุษย์ที่ขัดสนในเมืองไพศาลีน้ัน ไดต้ายแล้ว (มากกว่ามาก) เพราะโทษคือความหิว .
ตตฺถ ฉาตกโทเสน ปฐมำ ทุคฺคตมนุสฺสา กาลมกำสุ.

พวกอมนุษย์กเ็ข้าไปสู่พระนคร เพราะกลิ่นซากศพของมนุษย์เหล่าน้ันอันเขาทิ้งไว้ในที่น้ันๆ.
เตสำ ตตฺถ ตตฺถ ฉฑฺฑิตานำ กุณปานำ คนฺเธน อมนุสฺสา นครำ ปวิสึสุ.

มนุษย์ทั้งหลายได้ตายมากกว่ามาก เพราะอุปัทวะที่เกดิจากอมนุษย์.
อมนุสฺสุปทฺทเวน พหุตรา กาลมกำสุ.

อหิวาตกโรคเกิดข้ึนแก่สัตวท์ั้งหลาย เพราะความปฏิกูลด้วยกลิ่นศพแห่งมนุษย์เหล่าน้ัน.
เตสำ กุณปคนฺธปฏิกูลตาย สตฺตานำ อหิวาตกโรโค อุปฺปชฺชิ.

ภัย ๓ อยา่ง คือ “ภัยเกิดแต่ภิกษาหาได้ยาก ๑ ภัยเกิดแต่อมนุษย์ ๑ ภัยเกิดแต่โรค ๑” เกดิข้ึนแล้ว ด้วยประการฉะน้ี.
เอวำ “ทุพฺภิกฺขภยำ อมนุสฺสภยำ โรคภยำ -อิติ ตีณิ ภยานิ อุปฺปชฺชึสุ.
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ชาวนครประชุมกันแล้ว กราบทูลพระราชาว่า “มหาราช ภัย ๓ อยา่งเกิดข้ึนแล้วในพระนครน้ี, 
ในกาลก่อนแต่กาลน้ี จนถึงพระราชาชั้นที่ ๗ ชือ่ว่าภัยเห็นปานน้ีไม่เคยเกิดข้ึนแล้ว; 
เพราะวา่ ในรัชกาลของพระราชาผู้ทรงธรรมทั้งหลาย ภัยเห็นปานน้ีย่อมไม่เกิดข้ึน.”
นครวาสิโน สนฺนิปติตฺวา ราชานำ อาหำสุ “มหาราช อิมสฺมึ นคเร ตีณิ ภยานิ อุปฺปนฺนานิ, 
อิโต ปุพฺเพ ยาว สตฺตมา ราชปริวฏฺฏา เอวรูปํ ภยำ นาม น อุปฺปนฺนปุพฺพำ;  ธมฺมิกราชูนำ หิ กาเล เอวรูปํ ภยำ น อุปฺปชฺชติ -อิติ.

พระราชารับสั่งให้ทำาการประชุมแห่งชนทั้งปวงในท้องพระโรง แล้วตรัสวา่ 
“ถ้าว่าความไม่ทรงธรรมของเรามีอยู่ไซร้, ทา่นทั้งหลายจงตรวจดูซ่ึงเหตุน้ัน.”
ราชา สณฺฐาคาเร สพฺเพสำ สนฺนิปาตำ กาเรตฺวา “สเจ เม อธมฺมิกภาโว อตฺถิ, ตำ วิจินถ -อิติ อาห.

ชาวเมืองไพศาลีตรวจดูประเพณีทุกอยา่ง ไม่เห็นโทษอะไรๆ ของพระราชา จึงกราบทูลวา่ “มหาราช โทษของพระองค์ไม่มี” 
จึงปรกึษากันว่า “อยา่งไรหนอแล ภัยของพวกเราน้ี พึงถึงความสงบ?”
เวสาลีวาสิโน สพฺพำ ปเวณึ วิจินนฺตา รญฺโญ กญฺจิ โทสำ อทิสฺวา “มหาราช นตฺถิ เต โทโส -อิติ วตฺวา 
“กถนฺนุ โข อิทำ อมฺหากำ ภยำ วูปสมำ คจฺเฉยฺย -อิติ มนฺตยึสุ.

บรรดาชนเหล่าน้ัน, เมื่อบางพวกกลา่ววา่ “(ภัยพึงถึงความสงบ) ด้วยการพลีกรรม ด้วยการบวงสรวง ด้วยการกระทำามงคล”, 
ชนเหล่าน้ันทำาพิธีน้ันทั้งหมด ก็ไม่อาจป้องกันได้.
ตตฺถ เอกจฺเจหิ “พลิกมฺเมน อายาจนาย มงฺคลกิริยาย -อิติ วุตฺเต, สพฺพมฺปิ ตำ วิธึ กตฺวา ปฏิพาหิตุำ นาสกฺขึสุ.

ชนพวกอื่นกล่าวกันอย่างน้ีวา่ “ครทูั้ง ๖ มีอานุภาพมาก.  พอเมื่อครทูั้ง ๖ มาในที่น้ีแล้ว, ภัยพึงสงบไป.”
อญฺเญ เอวมาหำสุ “ฉ สตฺถาโร มหานุภาวา.  เตสุ อิธาคตมตฺเตสุ, ภยำ วูปสเมยฺย -อิติ.

อกีพวกหน่ึงกล่าวว่า “พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติข้ึนแล้วในโลก, อันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์น้ันมีฤทธิ์มาก 
มีอานุภาพมาก ทรงแสดงธรรมเพื่อประโยชน์แก่สรรพสตัว์; เมื่อพระองค์เสดจ็มาในที่น้ีแล้ว, ภัยเหล่าน้ีพึงถึงความสงบได้.”
อปเร “สมฺมาสมฺพุทฺโธ โลเก อุปฺปนฺโน, โส หิ ภควา สพฺพสตฺตหิตาย ธมฺมำ เทเสสิ มหิทฺธิโก มหานุภาโว; 
ตสฺมึ อิธาคเต, อิมานิ ภยานิ วูปสมำ คจฺเฉยฺยุำ -อิติ อาหำสุ.

ชนแม้ทุกจำาพวกชอบใจถ้อยคำาของชนเหล่าน้ันแล้ว กล่าวว่า “เด๋ียวน้ี พระผู้มีพระภาคองค์น้ันประทับอยู่ ณ ท่ีไหนหนอแล?”
เตสำ วจนำ สพฺเพปิ อภินนฺทิตฺวา “กหำ นุ โข โส ภควา เอตรหิ วิหรติ -อิติ อาหำสุ.

[ชาวเมืองไพศาลีให้ไปทูลเชิญพระศาสดา]

กใ็นกาลน้ัน เมื่อดิถีเป็นที่เข้าจำาพรรษาใกล้เข้ามาแล้ว, 
พระศาสดาทรงประทานปฏิญญาแกพ่ระเจา้พิมพิสาร แล้วเสด็จอยูใ่นพระเวฬุวัน.
ตทา ปน สตฺถา, อุปกฏฺฐาย วสฺสูปนายิกาย, รญฺโญ พิมฺพิสารสฺส ปฏิญฺญำ ทตฺวา เวฬุวเน วิหรติ.

ก็โดยสมัยน้ัน เจ้าลิจฉวีพระนามว่ามหาลิ ทรงบรรลุโสดาปัตติผล พร้อมด้วยพระเจ้าพิมพิสาร ในสมาคมแห่งพระเจ้าพิมพิสาร 
ทรงน่ังในที่ใกล้แห่งบริษัทน้ัน.
เตน จ สมเยน พิมฺพิสารสฺส สมาคเม พิมฺพิสาเรน สทฺธึ โสตาปตฺติผลำ ปตฺโต มหาลิ นาม ลิจฺฉวิ ตสฺสำ ปริสาย สนฺติเก นิสินฺโน โหติ.
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ชาวเมืองไพศาลี ตระเตรียมบรรณาการใหญ่ ส่งเจ้ามหาลิลจิฉวีและบุตรของปุโรหิตไป ด้วยสั่งว่า 
“ทา่นทั้งหลาย จงยังพระเจ้าพิมพิสารให้ยินยอมแล้ว นำาพระศาสดามาในพระนครน้ี.”
เวสาลีวาสิโน มหนฺตำ ปณฺณาการำ สชฺเชตฺวา “ราชานำ พิมฺพิสารำ สญฺญาเปตฺวา สตฺถารำ อิธ อาเนถ -อิติ 
มหาลิญฺเจว ลิจฺฉวึ ปุโรหิตปุตฺตญฺจ ปหิณึสุ.

เจา้มหาลิลิจฉวีและบุตรปุโรหิตเหล่าน้ัน ไปแล้ว ถวายบรรณาการแดพ่ระราชา กราบทูลความเป็นไปน้ันให้ทรงทราบแล้ว 
อ้อนวอนว่า “มหาราช ขอพระองค์ทรงส่งพระศาสดาไปยังพระนครแห่งข้าพระองค์.”
เต คนฺตฺวา รญฺโญ ปณฺณาการำ ทตฺวา ตำ ปวตฺตึ นิเวเทตฺวา “มหาราช สตฺถารำ อมฺหากำ นครำ เปเสถ -อิติ ยาจึสุ.

พระราชาตรัสว่า “ท่านทั้งหลายจงรู้เอาเองเถิด” แล้วไมท่รงรับ (บรรณาการน้ัน).
ราชา “ตุมฺเหว ชานาถ -อิติ น สมฺปฏิจฺฉิ.

ชนเหล่าน้ันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมแล้ว ทูลอ้อนวอนว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ในเมืองไพศาลี เกิดภัย ๓ อย่าง.  
เมื่อพระองค์เสด็จไป, ภัยเหล่าน้ันก็สงบ.  เชิญเสด็จเถิด พระเจ้าข้า, ข้าพระองค์ทั้งหลายจะไป.”
เต ภควนฺตำ อุปสงฺกมิตฺวา วนฺทิตฺวา ยาจึสุ “ภนฺเต เวสาลิยำ ตีณิ ภยานิ อุปฺปนฺนานิ.  
ตานิ, ตุมฺเหสุ คเตสุ, วูปสเมสฺสนฺติ.  เอถ ภนฺเต, คจฺฉาม -อิติ.

พระศาสดาทรงสดับคำาของชนเหล่าน้ันแล้ว ทรงใคร่ครวญอยู่ ก็ทรงทราบว่า 
“ในเมืองไพศาลี เมื่อเราสวดรตนสูตร, อาชญาจักแผ่ไปตลอดแสนโกฏิจักรวาล, 
ในกาลจบพระสูตร การบรรลุธรรมจกัมีแก่สัตว์แปดหมื่นสี่พัน, ภัยเหล่าน้ันก็จักสงบไป” แลว้ทรงรับถ้อยคำาของชนเหล่าน้ัน.
สตฺถา เตสำ วจนำ สุตฺวา อาวชฺชนฺโต “เวสาลิยำ, รตนสุตฺเต๑ วุตฺเต, สารกฺขา จกฺกวาฬานำ โกฏิสตสหสฺสำ ผริสฺสติ, 
สุตฺตปริโยสาเน จตุราสีติยา ปาณสหสฺสานำ ธมฺมาภิสมโย ภวิสฺสติ, ตานิ ภยานิ วูปสมิสฺสนฺติ -อิติ ญตฺวา เตสำ วจนำ สมฺปฏิจฺฉิ.

[พระศาสดาเสด็จเมืองไพศาลี]

พระเจา้พิมพิสารทรงสดับข่าวว่า “นัยว่า พระศาสดาทรงรับการเสด็จไปยังเมืองไพศาลี” 
แล้วรับส่ังให้ทำาการป่าวร้องในพระนคร เข้าไปเฝ้าพระศาสดา ทูลถามว่า “พระองค์ทรงรับการเสด็จเมืองไพศาลีหรือ พระเจ้าข้า?”, 
เมื่อพระศาสดาตรัสวา่ “ขอถวายพระพร มหาบพติร”, ทูลวา่ “ถ้ากระน้ัน ขอพระองค์ทรงรอก่อน พระเจ้าข้า, 
ข้าพระองค์จัดแจงหนทางก่อน” แล้วรับส่ังให้ปราบพ้ืนท่ี ๕ โยชน์ในระหว่างกรุงราชคฤห์และแม่นำ้าคงคา (ต่อกัน) ให้สมำ่าเสมอ 
ให้จดัแจงวิหารไว้ในที่โยชน์หน่ึงๆ จึงกราบทูลกาลเป็นที่เสด็จไปแดพ่ระศาสดา.
ราชา พิมฺพิสาโร “สตฺถา๒ กิร เวสาลีคมนำ สมฺปฏิจฺฉิตำ -อิติ สุตฺวา นคเร โฆสนำ กาเรตฺวา สตฺถารำ อุปสงฺกมิตฺวา 
“กึ ภนฺเต เวสาลีคมนำ สมฺปฏิจฺฉิตำ -อิติ ปุจฺฉิตฺวา, “อาม มหาราช -อิติ วุตฺเต, “เตนหิ ภนฺเต อาคเมถ, ตาว มคฺคำ ปฏิยาเทสฺสามิ -อิติ 
วตฺวา ราชคหสฺส จ คงฺคาย จ อนฺตเร ปญฺจโยชนภูมึ สมำ กาเรตฺวา โยชเน โยชเน วิหารำ ปฏิยาเทตฺวา สตฺถุ คมนกาลำ อาโรเจสิ.

ครั้งน้ัน พระศาสดา เสด็จเดินทางกับภิกษุ ๕๐๐ รูป.
อถ สตฺถา ปญฺจหิ ภิกฺขุสเตหิ สทฺธึ มคฺคำ ปฏิปชฺชิ.

๑ ขุ. ธ. ๒๕/๕. ขุ. สุ. ๒๕/๓๖๗.
๒ สตฺถารา -อิติ ยุตตฺตรำ.
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พระราชารับสั่งให้โปรยดอกไม้ ๕ สี โดยสว่นประมาณเพียงเข่า ในระหวา่งโยชน์หน่ึงๆ 
แล้วให้ยกธงชัย ธงแผ่นผ้า และต้นกลว้ยเป็นต้น ให้กั้นเศวตฉัตร ๒ คันซ้อนกันแด่พระผู้มีพระภาค 
กั้นเศวตฉัตรแก่ภิกษุรูปละคันๆ พร้อมทั้งบริวาร ทรงทำาบูชาด้วยดอกไม้และของหอมเป็นต้น 
ทรงอาราธนาพระศาสดาให้ประทับอยู่ในวิหารแห่งหน่ึงๆ ถวายมหาทานแล้ว ให้เสด็จถึงฝั่งแม่นำ้าคงคาโดย ๕ วัน 
ทรงประดับเรือในที่น้ัน พลางทรงส่งข่าวไปแก่ชาวเมืองไพศาลีวา่ 
“ชาวเมืองไพศาลีจงจดัแจงหนทาง ทำาการรับรองพระศาสดาเถิด.”
ราชา โยชนนฺตเร โยชนนฺตเร ชนฺนุกมตฺเต๑ โอธินา ปญฺจวณฺณานิ ปุปฺผานิ โอกิราเปตฺวา ธชปตากกทฺทลิอาทีนิ อุสฺสาเปตฺวา 
ภควโต ฉตฺตาติฉตฺตำ กตฺวา เทฺว เสตจฺฉตฺตานิ เอเกกสฺส ภิกฺขุโน เอกเมกำ เสตจฺฉตฺตำ อุปธาเรตฺวา สปริวาโร 
ปุปฺผคนฺธาทีหิ ปูชำ กโรนฺโต สตฺถารำ เอเกกสฺมึ วิหาเร วสาเปตฺวา มหาทานานิ ทตฺวา ปญฺจหิ ทิวเสหิ คงฺคาตีรำ ปาเปตฺวา 
ตตฺถ นาวำ อลงฺกโรนฺโต เวสาลิกานำ สาสนำ เปเสสิ “มคฺคำ ปฏิยาเทตฺวา สตฺถุ ปจฺจุคฺคมนำ กโรนฺตุ -อิติ.

[ชาวเมืองไพศาลีจัดการต้อนรับพระศาสดา]

ชาวเมืองไพศาลีเหล่าน้ัน คิดวา่ “เราทั้งหลายจักทำาบูชาทวคีูณ๒ 
แล้วปราบพื้นที่ประมาณ ๓ โยชน์ ในระหวา่งเมืองไพศาลีและแม่นำ้าคงคา (ต่อกัน) ให้สมำ่าเสมอ 
แล้วตระเตรียมเศวตฉัตรซ้อนๆ กันดว้ยเศวตฉัตร เพื่อพระผู้มีพระภาค ๔ คัน เพื่อภิกษุรูปละ ๒ คัน 
ทำาการบูชาอยู่ ได้มายืนอยู่ที่ฝั่งแม่นำ้าคงคาแล้ว.
เต “ทฺวิคุณำ ปูชำ กริสฺสาม -อิติ เวสาลิยา จ คงฺคาย จ อนฺตเร ติโยชนภูมึ สมำ กาเรตฺวา 
ภควโต จตูหิ เสตจฺฉตฺเตหิ เอเกกสฺส ภิกฺขุโน ทฺวีหิ ทฺวีหิ เสตจฺฉตฺเตหิ ฉตฺตาติฉตฺตานิ สชฺเชตฺวา 
ปูชำ กุรุมานา อาคนฺตฺวา คงฺคาย ตีเร อฏฺฐำสุ.

พระเจา้พิมพิสาร ทรงขนานเรือ๓ ๒ ลำา ให้ทำาพลับพลา๔ ให้ประดับด้วยพวงดอกไม้เป็นต้น 
ให้ปูลาดพุทธอาสน์สำาเรจ็ด้วยรตนะทุกอย่างไว้.
พิมฺพิสาโร เทฺว นาวา สงฺฆาเฏตฺวา มณฺฑปํ กาเรตฺวา ปุปฺผทามาทีหิ อลงฺการาเปตฺวา สพฺพรตนมยำ พุทฺธาสนำ ปญฺญาเปสิ.

พระผู้มพีระภาคทรงน่ังบนพุทธอาสน์น้ัน.
ภควา ตสฺมึ นิสีทิ.

แม้ภิกษุทั้งหลายก็ข้ึนสู่เรือ น่ังแวดล้อมพระผู้มีพระภาคแล้ว.
ภิกฺขูปิ นาวำ อภิรูหิตฺวา ภควนฺตำ ปริวาเรตฺวา นิสีทึสุ.

๑ สี. ย.ุ ชนฺนุมตฺเตน.
๒ ๒ เท่า
๓ เรียงคู่กันไป เช่น เรือแล่นขนานกันไป, เรียกเรือท่ีผูกหรือตรึงติดเรียงคู่กันสำาหรับข้ามฟาก ว่า เรือขนาน
๔ พลับพลา ท่ีประทับช่ัวคร้ังคราวสำาหรับรับรองพระเจ้าแผ่นดินและพระบรมราชวงศ์ช้ันสูง.
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พระราชาเมื่อตามส่งเสด็จลงไปสู่นำ้าประมาณเพียงพระศอ กราบทูลวา่ “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ 
พระผู้มพีระภาคเสด็จมาตราบใด, หม่อมฉันจักอยู่ที่ฝั่งแม่นำ้าคงคาน้ีน่ันแหละตราบน้ัน” ส่งเรือไปแล้วก็เสด็จกลับ.
ราชา อนุคจฺฉนฺโต คลปฺปมาณำ อุทกำ โอตริตฺวา “ยาว ภนฺเต ภควา อาคจฺฉติ, ตาวาหำ อิเธว คงฺคาตีเร วสิสฺสามิ -อิติ วตฺวา 
นาวำ อุยฺโยเชตฺวา นิวตฺติ.

พระศาสดาเสดจ็ไปในแม่นำ้าคงคา สิ้นทางไกลประมาณโยชน์หน่ึงจึงถึงแดนของชาวเมืองไพศาลี.
สตฺถา โยชนมตฺตำ อทฺธานำ คงฺคาย คนฺตฺวา เวสาลิกานำ สีมำ ปาปุณิ.

เจ้าลิจฉวีท้ังหลาย ทรงต้อนรับพระศาสดา ลุยนำ้าประมาณเพียงพระศอ นำาเรือเข้ายังฝ่ังแล้ว เชิญเสด็จพระศาสดาให้ลงจากเรือ.
ลิจฺฉวิราชาโน สตฺถารำ ปจฺจุคฺคนฺตฺวา คลปฺปมาณำ อุทกำ ปวิสิตฺวา นาวำ ตีรำ อุปเนตฺวา สตฺถารำ นาวาโต โอตารยึสุ.

พอเมื่อพระศาสดาเสด็จข้ึนจากเรือเหยียบฝั่งแม่นำ้าเท่าน้ัน, มหาเมฆตั้งข้ึน ยังฝนโบกขรพรรษาให้ตกแล้ว.
สตฺถารา อุตฺตริตฺวา นทีตีเร อกฺกนฺตมตฺเตเยว, มหาเมโฆ อุฏฺฐหิตฺวา โปกฺขรวสฺสำ วสฺสิ.

ในทีทุ่กๆแห่ง นำ้าประมาณเพียงเข่า เพียงขา เพียงสะเอวเป็นต้น ไหลบ่าพัดพาเอาซากศพทั้งปวง ให้เข้าไปในแม่นำ้าคงคาแล้ว.
สพฺพตฺถ ชนฺนุกปฺปมาณอุรุปฺปมาณกฏิปฺปมาณาทีนิ อุทกานิ๑ สนฺทนฺตานิ สพฺพกุณปานิ คงฺคายำ ปเวสยึสุ.

ภูมิภาคได้สะอาดแล้ว.
ปริสุทฺโธ ภูมิภาโค อโหสิ.

เจ้าลิจฉวีท้ังหลายทูลให้พระศาสดาประทับอยู่ในท่ีโยชน์หน่ึงๆ ถวายทานทำาการบูชาทวีคูณ นำาเสด็จไปสู่เมืองไพศาลี โดย ๓ วัน.
ลิจฺฉวิราชาโน สตฺถารำ โยชเน โยชเน วสาเปตฺวา มหาทานานิ ทตฺวา ทฺวิคุณำ ปูชำ กโรนฺตา ตีหิ ทิวเสหิ เวสาลึ นยึสุ.

ทา้วสักกเทวราช อันหมู่เทวดาแวดล้อม ได้เสดจ็มาแล้ว.
สกฺโก เทวราชา เทวคณปริวุโต อคมาสิ.

อมนุษย์ทั้งหลายหนีไปโดยมาก เพราะเทวดาทั้งหลายผู้มีศักดิ์ใหญ่ประชุมกันแล้ว.
มเหสกฺขานำ เทวตานำ สนฺนิปาเตน อมนุสฺสา เยภุยฺเยน ปลายึสุ.

[น้ำHามนต์แห่งพระปริตรมีอ้ำานาจมาก]

พระศาสดา ทรงยืนที่ประตูพระนคร ในเวลาเย็น ตรัสเรียกพระอานนทเถระมาแล้ว ตรัสวา่ 
“อานนท์ เธอจงเรียนรตนสูตรน้ี แล้วเท่ียวไปกับเจ้าลิจฉวีกุมารท้ังหลาย ทำาพระปริตรในระหว่างกำาแพง ๓ ช้ันในเมืองไพศาลี.”
สตฺถา สายำ นครทฺวาเร ฐตฺวา อานนฺทตฺเถรำ อามนฺเตสิ 
“อิมำ อานนฺท รตนสุตฺตำ อุคฺคณฺหิตฺวา ลิจฺฉวิกุมาเรหิ สทฺธึ วิจรนฺโต เวสาลิยำ ติณฺณำ ปาการานำ อนฺตเร ปริตฺตำ กโรหิ -อิติ.

๑ เอกวจนำ กาตพฺพำ.
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พระเถระเรียนรตนสตูรทีพ่ระศาสดาประทานแล้ว เอาบาตรสำาเร็จดว้ยศิลาของพระศาสดาตกันำ้า ยืนอยู่ที่ประตูพระนครแล้ว 
ระลึกถึงพระพุทธคณุของพระตถาคตเหล่าน้ีทั้งหมด จำาเดิมแต่ตั้งความเพียรไว้ ว่า 
“พระบารมี ๓๐ ถ้วน คือ “บารมี ๑๐  อุปบารมี ๑๐  ปรมัตตถบารมี ๑๐”  มหาบริจาค ๕  
จริยา ๓ คอื “โลกตัถจริยา ๑ ญาตัตถจริยา ๑ พุทธตัถจริยา ๑”  การก้าวลงสู่พระครรภ์ในภพที่สุด  การประสูติ 
การเสดจ็ออกมหาภิกเนษกรมณ์  การทรงประพฤติความเพียร  
การชนะมาร การแทงตลอดพระสัพพัญญุตญาณ เหนือบัลลังก์ไม้โพธิ์  การยังพระธรรมจกัรให้เป็นไป  โลกตุรธรรม ๙” 
แล้วเข้าไปยังพระนคร เที่ยวทำาปรติรในระหว่างกำาแพงทั้ง ๓ ตลอด ๓ ยามแห่งราตรี.
เถโร สตฺถารา ทินฺนำ รตนสุตตฺำ อุคฺคณฺหิตวฺา สตฺถุ เสลมยปตฺเตน อุทกำ อาทาย นครทฺวาเร ฐิโต 
ปณิธานโต ปฏฺฐาย ตถาคตสฺส “ทส ปารมิโย ทส อุปปารมิโย ทส ปรมตฺถปารมิโย -อิติ สมตึส ปารมิโย  ปญฺจ มหาปริจฺจาเค 
“โลกตฺถจริยา ญาตตฺถจริยา พุทฺธตฺถจริยา -อิติ ติสฺโส จริยาโย  ปจฺฉิมภเว คพฺภาวกฺกนฺตึ  ชาตึ  อภินิกฺขมนำ  ปธานจริยำ  
โพธิปลฺลงฺเก มารวิชยำ สพฺพญฺญุตญาณปฺปฏิเวธำ  ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนำ  นว โลกุตฺตรธมฺเม -อิติ สพฺเพปิเม พุทฺธคุเณ อาวชฺชิตฺวา 
นครำ ปวิสิตฺวา ติยามรตฺตึ ตีสุ ปาการนฺตเรสุ ปริตฺตำ กโรนฺโต วิจริ.

เมื่อคำาสกัว่า “ยงฺกิญฺจิ” เป็นต้น อันพระเถระน้ันกลา่วแล้วเท่าน้ัน, 
นำ้าที่สาดข้ึนไปเบ้ืองบน ตกลงบนกระหม่อมของอมนุษย์ทั้งหลาย.
เตน “ยงฺกิญฺจิ -อิติ วุตฺตมตฺเตเยว, อุทฺธำ ขิตฺตำ อุทกำ อมนุสฺสานำ อุปริ ปติ.

จำาเดิมแต่การกลา่วคาถาว่า “ยานีธ ภูตานิ” เป็นต้น, 
หยาดนำ้าเป็นราวกะว่าเทรดิเงินพุ่งข้ึนในอากาศ แล้วตกลง ณ เบ้ืองบน แห่งมนุษย์ทั้งหลายผู้ป่วย.
“ยานีธ ภูตานิ -อิติ คาถากถนโต ปฏฺฐาย รชตวฏำสกา วิย อุทกพินฺทูนิ อากาเส อุคฺคนฺตฺวา คิลานานำ มนุสฺสานำ อุปริ ปตึสุ.

มนุษย์ทั้งหลายหายโรคในทันใดน่ันเอง แล้วลกุข้ึนแวดล้อมพระเถระ.
ตาวเทว วูปสนฺตโรคา มนุสฺสา อุฏฺฐาย เถรำ ปริวาเรสุำ.

ก็จำาเดิมแต่บทว่า “ยงฺกิญฺจิ” เป็นต้น อันพระเถระกล่าวแล้ว อมนุษย์ท้ังหลาย ท่ีอาศัยกองหยากเย่ือและส่วนแห่งฝาเรือนเป็นต้น  
ถูกเมล็ดนำ้ากระทบแล้วๆ ยังไม่หนีไปก่อน ก็(ต้อง)หนีไปแล้วโดยประตูน้ันๆ.
“ยงฺกิญฺจิ -อิติ วุตฺตปทโต ปฏฺฐาย ปน อุทกผุสิเตหิ ผุฏฺฐา ผุฏฺฐา ปุพฺเพ อปลายนฺตา สงฺการกูฏภิตฺติปเทสาทีนิ นิสฺสิตา อมนุสฺสา 
เตน เตน ทฺวาเรน ปลายึสุ.

ประตูทั้งหลาย ไม่มีช่องว่างแล้ว.
ทฺวารานิ อโนกาสานิ อเหสุำ.

อมนุษย์เหล่าน้ัน เมื่อไม่ได้โอกาส ก็ทำาลายกำาแพงหนีไป.
เต โอกาสำ อลภนฺตา ปาการำ ภินฺทิตฺวา ปลายึสุ.

มหาชนประพรมท้องพระโรงในทา่มกลางพระนครด้วยของหอมทั้งปวง ผกูผ้าเพดานอันวิจติรด้วยดาวทองเป็นต้นในเบ้ืองบน 
ตกแต่งพทุธอาสน์ นำาเสด็จพระศาสดามาแล้ว.
มหาชโน นครมชฺเฌ สณฺฐาคารำ สพฺพคนฺเธหิ อุปลิมฺปิตฺวา อุปริ สุวณฺณตารกาทิวิจิตฺตำ วิตานำ พนฺธิตฺวา พุทฺธาสนำ ปญฺญาเปตฺวา 
สตฺถารำ อาเนสิ.
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พระศาสดา ทรงน่ังบนอาสนะอันตกแต่งแล้ว.
สตฺถา ปญฺญตฺตาสเน นิสีทิ.

ทั้งภกิษุสงฆ์ ทั้งหมู่เจ้าลิจฉวี น่ังแวดล้อมพระศาสดาแล้ว.
ภิกฺขุสงฺโฆปิ ลิจฺฉวิคโณปิ สตฺถารำ ปริวาเรตฺวา นิสีทิ.

แม้ท้าวสักกเทวราชอันหมู่เทวดาแวดล้อมแล้ว ได้ทรงยืนในโอกาสสมควร.
สกฺโกปิ เทวราชา เทวคณปริวุโต ปฏิรูเป โอกาเส อฏฺฐาสิ.

ฝา่ยพระเถระเที่ยวไปสู่พระนครทั้งสิ้นโดยลำาดับแล้ว มากับมหาชนผู้หายโรค ถวายบังคมพระศาสดาน่ังแล้ว.
เถโรปิ สกลนครำ อนุวิจริตฺวา วูปสนฺตโรเคน มหาชเนน สทฺธึ อาคนฺตฺวา สตฺถารำ วนฺทิตฺวา นิสีทิ.

พระศาสดาทรงตรวจดูบริษัทแล้ว ได้ทรงภาษิตรตนสตูรน้ันน่ันเอง.
สตฺถา ปริสำ โอโลเกตฺวา ตเทว รตนสุตฺตำ อภาสิ.

ในกาลจบเทศนา การตรัสรู้ธรรมได้มีแก่สัตว์แปดหมื่นสี่พันแล้ว.
เทสนาวสาเน จตุราสีติยา ปาณสหสฺสานำ ธมฺมาภิสมโย อโหสิ.

พระศาสดา ทรงแสดงรตนสูตรน้ันเหมือนกัน ตลอด ๗ วัน คือ “แม้ในวันรุ่งข้ึน แม้ในวันรุ่งข้ึน” (ก็) (ทรงแสดง) อยา่งน้ัน 
ทรงทราบความที่ภัยทั้งปวงสงบแล้ว ตรัสเตือนหมู่เจ้าลจิฉวีแล้ว เสด็จออกจากเมืองไพศาลี.
เอวำ “ปุนทิวเสปิ ปุนทิวเสปิ -อิติ สตฺตาหำ ตเทว รตนสุตฺตำ เทเสตฺวา สพฺพภยานำ วูปสนฺตภาวำ ญตฺวา 
ลิจฺฉวิคณำ อามนฺเตตฺวา เวสาลิโต นิกฺขมิ.

เจา้ลิจฉวีทั้งหลายทรงทำาสกัการะทวีคณู นำาเสด็จพระศาสดาไปสู่ฝั่งแม่นำ้าคงคา โดย ๓ วันอีก.
ลิจฺฉวิราชาโน ทฺวิคุณำ สกฺการำ กโรนฺตา ปุน ตีหิ ทิวเสหิ สตฺถารำ คงฺคาตีรำ นยึสุ.

[พวกพญานาคท้ำาการบูชาพระศาสดา]

พญานาคทั้งหลายผู้เกิดในแม่นำ้าคงคา คิดว่า มนุษย์ทั้งหลายย่อมทำาสกัการะแด่พระตถาคต, เราทั้งหลายจะทำาอะไรหนอ?”
คงฺคาย นิพฺพตฺตา นาคราชาโน จินฺตยึสุ “มนุสฺสา ตถาคตสฺส สกฺการำ กโรนฺติ, มยำ กึ นุ กโรม -อิติ.

พญานาคเหล่าน้ันนิรมิตเรอืสำาเร็จด้วยทองคำา เงิน และแก้วมณี จัดตั้งบัลลังก์สำาเร็จดว้ยทองคำา เงิน และแกว้มณี 
ทำานำ้าให้ดาดาษ๑ด้วยดอกปทุม ๕ สี แล้วทูลอ้อนวอนพระศาสดา เพื่อประโยชน์เสด็จข้ึนเรือของตนๆ ว่า 
“ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ ขอพระองค์ทรงทำาการอนุเคราะห์แม้แก่ข้าพเจา้ทั้งหลายเถิด.”
เต สุวณฺณรชตมณิมยา นาวาโย มาเปตฺวา สุวณฺณรชตมณิมเย ปลฺลงฺเก ปญฺญาเปตฺวา ปญฺจวณฺณปทุมสญฺฉนฺนำ อุทกำ กตฺวา 
“ภนฺเต อมฺหากำปิ อนุคฺคหำ กโรถ -อิติ อตฺตโน อตฺตโน นาวำ อภิรุหณตฺถาย สตฺถารำ ยาจึสุ.

มนุษย์และนาคทั้งหลายย่อมทำาการบูชาพระตถาคต.
มนุสฺสา จ นาคา จ ตถาคตสฺส ปูชำ กโรนฺติ.

๑ ดาดาษ มากมาย, เกล่ือนกลาด, มีท่ัวไป
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เทวดาทั้งปวง ตั้งต้นแต่เทวดาผู้สถิต ณ ภาคพื้น ตลอดถึงพรหมโลกชั้นอกนิฏฐ์ คิดวา่ 
“พวกเราจะทำาอะไรหนอ?” แล้วทำาสกัการะ.
“มยำ กึ นุ กโรม -อิติ ภุมฺมฏฺฐกเทเว อาทึ กตฺวา ยาว อกนิฏฺฐพฺรหฺมโลกา สพฺพเทวตา สกฺการำ กรึสุ.

บรรดามนุษย์และอมนุษย์เหล่าน้ัน นาคทั้งหลายยกฉัตรซ้อนๆ กันข้ึน ประมาณโยชน์หน่ึง.
ตตฺถ นาคา โยชนิกานิ ฉตฺตาติฉตฺตานิ อุกฺขิปึสุ.

ฉัตรท่ีซ้อนๆ กัน อันมนุษย์และอมนุษย์ท้ังหลาย คือ นาคท่ีภายใต้ มนุษย์ท่ีพ้ืนดิน ภุมมัฏฐกเทวดาท่ีต้นไม้ กอไม้ และภูเขาเป็นต้น 
อากาสัฏฐกเทวดาในกลางหาว ต่างก็ยกข้ึนแล้ว ต้ังต้นแต่นาคภพตลอดถึงพรหมโลก โดยรอบจักรวาล ดว้ยประการฉะน้ี.
เอวำ “เหฏฺฐา นาคา ภูมิตเล มนุสฺสา รุกฺขคจฺฉปพฺพตาทีสุ ภุมฺมฏฺฐกเทวตา อนฺตลิกฺเข อากาสฏฺฐกเทวตา -อิติ 
นาคภวนำ อาทึ กตฺวา จกฺกวาฬปริยนฺเตน ยาว พฺรหฺมโลกา ฉตฺตาติฉตฺตานิ อุสฺสาปิตานิ อเหสุำ.

ในระหว่างฉัตรมีธงชัย. ในระหวา่งธงชัยมธีงแผ่นผ้า.  
ในระหว่างๆ แห่งธงเหล่าน้ันได้มีเครื่องสกัการะมีพวงดอกไม้ จุณ๑เครื่องอบ และกระแจะ๒เป็นต้น.
ฉตฺตนฺตเรสุ ธชา.  ธชนฺตเรสุ ปตากา.  เตสำ อนฺตรนฺตรา ปุปฺผทามวาสจุณฺณธูปาทิสกฺกาโร อโหสิ.

เทพบุตรทั้งหลายประดับประดาด้วยเครื่องอลังการทั้งปวง ถือเพศแห่งคนเล่นมหรสพ ป่าวร้องเที่ยวไปในอากาศ.
สพฺพาลงฺการปฏิมณฺฑิตา เทวปุตฺตา ฉณเวสำ คเหตฺวา อุคฺโฆสยมานา อากาเส วิจรึสุ.

ได้ยินว่า สมาคม ๓ แห่งเท่าน้ัน คือ “สมาคมในเวลาแสดงยมกปาฏิหาริย์ ๑  
สมาคมในเวลาเสดจ็ลงจากเทวโลก ๑  สมาคมในเวลาลงสูค่งคาน้ี ๑”  ได้เป็นสมาคมใหญ่.
ตโยเอว กิร สมาคมา มหนฺตา อเหสุำ “ยมกปาฏิหาริยสมาคโม  เทโวโรหณสมาคโม  อยำ คงฺโคโรหณสมาคโม -อิติ.

[พระเจ้าพิมพิสารให้เตรียมรับเสด็จพระพุทธเจ้าอีก]

ฝา่ยพระเจ้าพิมพิสาร ทรงตระเตรียมสักการะทวีคูณ จากสักการะอันพวกเจ้าลจิฉวีทำา 
ได้ทรงยืนแลดูการเสดจ็มาของพระผู้มีพระภาคอยู่ที่ฝั่งโน้น.
ปรตีเร พิมฺพิสาโรปิ ลิจฺฉวีหิ กตสกฺการโต ทฺวิคุณำ สกฺการำ สชฺเชตฺวา ภควโต อาคมนำ อุทิกฺขมาโน อฏฺฐาสิ.

พระศาสดาทอดพระเนตรการบรจิาคใหญ่ ของพระราชาทั้งหลายใน ๒ ข้างแห่งแม่นำ้าคงคา 
และทรงทราบอัธยาศัยของสัตวท์ั้งหลายมีนาคเป็นต้น 
แล้วทรงนิรมติพระพุทธนิรมิตพระองค์หน่ึงๆ มีภิกษุองค์ละ ๕๐๐ เป็นบริวารไว้ที่เรือลำาหน่ึงๆ.
สตฺถา คงฺคาย อุโภสุ ปสฺเสสุ ราชูนำ มหนฺตำ ปริจฺจาคำ โอโลเกตฺวา 
นาคาทีนญฺจ อชฺฌาสยำ วิทิตฺวา  เอเกกาย นาวาย ปญฺจปญฺจภิกฺขุสตปริวารำ เอเกกำ นิมฺมิตพุทฺธำ มาเปสิ.

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

หญ้าฝร่ัน.
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พระผู้มพีระภาคน้ันอันหมู่นาคแวดล้อมแล้ว ได้ทรงน่ัง ณ ภายใต้แห่งเศวตฉัตรคันหน่ึงๆ และต้นกัลปพฤกษ์๑ 
และพวงระเบียบดอกไม้.
โส เอเกกสฺส เสตจฺฉตฺตสฺส เจว กปฺปรุกฺขสฺส จ มาลาปุปฺผทามสฺส จ เหฏฺฐา นาคคณปริวุโต นิสินฺโน โหติ.

ทรงนิรมิตพระพุทธนิรมิตพระองค์หน่ึงๆ พร้อมท้ังบริวารในโอกาสแห่งหน่ึงๆ แม้ในเทวดาท้ังหลายมีเทวดาช้ันกุมมัฏฐกะเป็นต้น.
ภุมฺมฏฺฐกเทวตาทีสุปิ เอเกกสฺมึ โอกาเส สปริวารำ เอเกกำ นิมฺมิตพุทฺธำ มาเปสิ.

เมื่อห้องจักรวาลทั้งสิ้นเกดิเป็นประหน่ึงวา่ มีมหรสพอันเดียวและมีการเล่นอันเดียว ดว้ยประการฉะน้ีแล้ว, 
พระศาสดาเมื่อจะทรงทำาการอนุเคราะห์แก่นาคทั้งหลาย ได้เสด็จข้ึนสู่เรอืแก้วลำาหน่ึง
เอวำ สกลจกฺกวาฬคพฺเภ เอกุสฺสเว เอกจฺฉเณ วิย จ ชาเต, นาคานำ อนุคฺคหำ กโรนฺโต เอกำ รตนนาวำ อภิรุหิ.

แม้บรรดาภิกษุทั้งหลาย รูปหน่ึงๆ ก็ข้ึนสู่เรือลำาหน่ึงๆ เหมือนกัน.
ภิกฺขูสุปิ เอเกโก เอเกกเมว อภิรุหิ.

พญานาคท้ังหลาย นิมนต์ภิกษุมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้เข้าไปสู่นาคภพ ฟังธรรมกถาในสำานักของพระศาสดาตลอดคืนยังรุ่ง 
ในวันที่ ๒ อังคาสภกิษุสงฆ์มีพระพุทธเจา้เป็นประมุข ด้วยของควรเคี้ยว ด้วยของควรบริโภคอันเป็นทิพย์.
นาคราชาโน พุทฺธปฺปมุขำ ภิกฺขุสงฺฆำ นาคภวนำ ปเวเสตฺวา สพฺพรตฺตึ สตฺถุ สนฺติเก ธมฺมกถำ สุตฺวา 
ทุติยทิวเส ทิพฺเพน ขาทนีเยน โภชนีเยน พุทฺธปฺปมุขำ ภิกฺขุสงฺฆำ ปริวิสึสุ.

พระศาสดาทรงทำาอนุโมทนา แล้วออกจากนาคภพ อันเทวดาในจักรวาลท้ังส้ินบูชาอยู่ ทรงข้ามแม่นำ้าคงคาด้วยเรือ ๕๐๐ ลำาแล้ว.
สตฺถา อนุโมทนำ กตฺวา นาคภวนา นิกฺขมิตฺวา สกลจกฺกวาฬเทวตาหิ ปูชิยมาโน ปญฺจหิ นาวสเตหิ คงฺคานทึ อติกฺกมิ.

พระราชาทรงต้อนรับ อัญเชิญพระศาสดาให้เสด็จลงจากเรือ ทรงทำาสักการะทวีคูณ จากสักการอันเจ้าลิจฉวีทั้งหลาย 
ทำาในเวลาเสดจ็มา นำาพระศาสดามาสูก่รุงราชคฤห์ โดย ๕ วัน โดยนัยก่อนน่ันแล.
ราชา ปจฺจุคฺคนฺตฺวา สตฺถารำ นาวาโต โอตาเรตฺวา อาคมนกาเล ลิจฺฉวีหิ กตสกฺการโต ทฺวิคุณำ สกฺการำ กตฺวา 
ปุริมนเยเนว ปญฺจหิ ทิวเสหิ ราชคหำ อาเนสิ.

๑ กปฺปรุกฺข ตน้ไม้อันยังความปรารถนาให้สำาเร็จ; ช่ือต้นไม้ชนิดหนึ่ง จำาพวกคูน หรือราชพฤกษ์ ดอกสีชมพ.ู
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[พวกภกิษุชมพุทธานุภาพ]

ในวันที่ ๒ พวกภิกษุกลับจากบิณฑบาตแล้ว ในเวลาเย็น น่ังประชุมกันในโรงธรรม สนทนากันว่า 
“น่าชม! อานุภาพของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย, น่าประหลาดใจ! เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพากันเลื่อมใสในพระศาสดา; 
พระราชาทั้งหลายทรงทำาพื้นที่ให้สมำ่าเสมอ ในหนทาง ๘ โยชน์ ทั้งฝั่งน้ีฝั่งโน้นแห่งแม่นำ้าคงคา เกลี่ยทรายลง  
ลาดดอกไม้มีสีตา่งๆ โดยส่วนสูงประมาณเพียงเข่า ดว้ยความเลื่อมใสอันไปแล้วในพระพุทธเจา้, 
นำ้าในแม่นำ้าคงคากด็าดาษ ด้วยดอกปทุม ๕ สี ดว้ยอานุภาพนาค, เทวดาทั้งหลายก็ยกฉัตรซ้อนๆ กันข้ึนตลอดถึงอกนิฏฐภพ, 
ห้องจักรวาลทั้งสิ้นเกิดเป็นเพียงดังว่ามีเครื่องประดับเป็นอันเดียว และมีมหรสพเป็นอันเดียว.”
ทุติยทิวเส ภิกฺขู ปิณฺฑปาตปฏิกฺกนฺตา สายณฺหสมเย ธมฺมสภายำ สนฺนิสินฺนา กถำ สมุฏฺฐาเปสุำ “อโห พุทฺธานำ อานุภาโว, 
อโห สตฺถริ เทวมนุสฺสานำ ปสาโท;  คงฺคาย นาม โอรโต จ ปารโต จ อฏฺฐโยชนมคฺเค พุทฺธคเตน ปสาเทน ราชูหิ สมตลำ ภูมึ กตฺวา 
วาลุกา โอกิริตฺวา ชนฺนุมตฺเตน โอธินา นานาวณฺณานิ ปุปฺผานิ สนฺถตานิ,  คงฺคาย อุทกำ นาคานุภาเวน ปญฺจวณฺเณหิ ปทุเมหิ สญฺฉนฺนำ, 
ยาว อกนิฏฺฐภวนา ฉตฺตาติฉตฺตานิ อุสฺสาปิตานิ,  สกลจกฺกวาฬคพฺภำ เอกาลงฺการำ เอกุสฺสวำ วิย จ ชาตำ -อิติ.

พระศาสดา เสด็จมาแลว้ ตรัสถามวา่ “ภิกษุทั้งหลาย บัดน้ีเธอทั้งหลายน่ังประชุมกันดว้ยกถาอะไรหนอ?” 
เมื่อภิกษุเหล่าน้ันกราบทูลวา่ “ด้วยกถาชื่อน้ี,” จึงตรัสวา่ 
“ภิกษุทั้งหลาย เครื่องบูชาและสักการะน้ี มิได้บังเกดิข้ึนแก่เราด้วยพุทธานุภาพ, 
มิได้เกิดข้ึนด้วยอานุภาพนาคและเทวดาและพรหม, แต่วา่เกิดดว้ยอานุภาพแห่งการบรจิาคมีประมาณน้อยในอดีต” 
อันภิกษุทั้งหลายทูลอ้อนวอนแล้ว ใครจ่ะประกาศเน้ือความน้ัน จึงทรงนำาอดตีนิทานมาตรัสว่า:
สตฺถา อาคนฺตฺวา “กาย นุตฺถ ภิกฺขเว เอตรหิ กถาย สนฺนิสินฺนา -อิติ ปุจฺฉิตฺวา, “อิมาย นาม -อิติ วุตฺเต, 
“น ภิกฺขเว เอส ปูชาสกฺกาโร มยฺหำ พุทฺธานุภาเวน นิพฺพตฺโต, น นาคเทวพฺรหฺมานุภาเวน, 
อตีเต ปน อปฺปมตฺตกปริจฺจาคานุภาเวน นิพฺพตฺโต -อิติ วตฺวา ภิกฺขูหิ ยาจิโต ตมตฺถำ ปกาเสตุกาโม อตีตำ อาหริ:

[เรื่องสุสิมมาณพ]

“ในอดีตกาล ในเมืองตักกสิลา ได้มีพราหมณ์คนหน่ึง ชื่อ สังขะ.
“อตีเต ตกฺกสิลายำ สงฺโข นาม พฺราหฺมโณ อโหสิ.

เขามีบุตร (คนหน่ึง) เป็นมาณพชื่อสุสิมะ มีอายุยา่งเข้า ๑๖ ปี.
ตสฺส ปุตฺโต สุสิโม นาม มาณโว โสฬสวสฺสุทฺเทสิโก.

ในวันหน่ึง สุสิมมาณพน้ันเข้าไปหาบิดาแล้ว กล่าววา่ “พอ่ ผมปรารถนาจะเข้าไปสู่เมืองพาราณสีท่องมนต์.”
โส เอกทิวสำ ปิตรำ อุปสงฺกมิตฺวา “อิจฺฉามหำ ตาต พาราณสึ คนฺตฺวา มนฺเต สชฺฌายิตุำ -อิติ.

ลำาดับน้ัน บิดากล่าวกะเขาว่า “พ่อ ถ้ากระน้ัน พราหมณ์ช่ือโน้นเป็นสหายของพ่อ เจ้าจงไปสู่สำานักของสหายน้ัน แล้วเรียนเถิด.”
อถ นำ ปิตา อาห “เตนหิ ตาต อสุโก นาม พฺราหฺมโณ มม สหายโก, ตสฺส สนฺติกำ คนฺตฺวา อธิยสฺสุ -อิติ.

เขารับคำาวา่ “ดีละ” แล้วถึงเมืองพาราณสีโดยลำาดับ เข้าไปหาพราหมณ์น้ันแล้ว บอกความที่ตนอันบิดาส่งมาแล้ว.
โส “สาธุ -อิติ ปฏิสุณิตฺวา อนุปุพฺเพน พาราณสึ ปตฺวา ตำ พฺราหฺมณำ อุปสงฺกมิตฺวา ปิตรา ปหิตภาวำ อาจิกฺขิ.
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ลำาดับน้ัน พราหมณ์น้ันรับเขาไว้ ดว้ยคิดวา่ “บุตรสหายของเรา” 
แล้วเริ่มบอกมนตก์ะเขา ผู้มีความกระวนกระวายอันระงับแล้วโดยวันเจริญ๑.
อถ นำ โส “สหายกสฺส เม ปุตฺโต -อิติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา ปฏิปฺปสฺสทฺธทรถำ ภทฺทเกน ทิวเสน มนฺเต วาเจตุำ อารภิ.

สุสิมมาณพน้ัน เรียนเรว็ด้วย เรียนได้มากดว้ย ทรงจำามนต์ที่เรียนแล้วๆ ไม่ให้เสื่อมไป ราวกะว่านำ้ามันสีหะอันเขาเทไว้ใน
ภาชนะทองคำา ต่อกาลไม่นานนัก ได้เรียนมนต์ทั้งหมดอันตนพึงเรียนจากปากของอาจารย์ 
ทำาการสาธยายอยู่ ย่อมเห็นเบ้ืองต้นและท่ามกลางแห่งศิลปะที่ตนเรียนแล้วเท่าน้ัน, (แต่) ไม่เห็นที่สุด.
โส ลหุญฺจ คณฺหนฺโต พหุญฺจ คณฺหนฺโต คหิตคฺคหิตญฺจ สุวณฺณภาชเน ปกฺขิตฺตสีหเตลมิว อวินสฺสมานำ ธาเรนฺโต 
น จิรสฺเสว อาจริยสฺส มุขโต อุคฺคณฺหิตพฺพำ สพฺพำ อุคฺคณฺหิตฺวา  
สชฺฌายำ กโรนฺโต อตฺตโน อุคฺคหิตสิปฺปสฺส อาทิมชฺฌเมว ปสฺสติ, โน ปริโยสานำ.

เขาเข้าไปหาอาจารย์แล้ว กล่าวว่า “ผมย่อมเห็นเบ้ืองต้นและท่ามกลางแห่งศิลปะน้ีเท่าน้ัน, ย่อมไม่เห็นที่สุด,” 
เมื่ออาจารยก์ล่าวว่า “พ่อ แม้ฉันก็ไม่เห็น,’ จึงถามว่า “ข้าแตอ่าจารย์ เมื่อเป็นเช่นน้ัน ใครจะรู้ที่สุด,’ 
เม่ืออาจารย์กล่าวว่า “พ่อ ฤษีท้ังหลายเหล่าน้ีย่อมอยู่ในป่าอิสิปตนะ ฤษีเหล่าน้ันพึงรู้, เจ้าเข้าไปสู่สำานักของท่านแล้วจงถามเถิด” 
จึงเข้าไปหาพระปัจเจกพุทธะทั้งหลายแลว้ ถามวา่ “ได้ยินว่า ท่านทั้งหลายย่อมรู้ที่สุดหรอื?”
โส อาจริยำ อุปสงฺกมิตฺวา “อหำ อิมสฺส สิปฺปสฺส อาทิมชฺฌเมว ปสฺสามิ, โน ปริโยสานำ -อิติ วตฺวา, 
อาจริเยน “อหำปิ ตาต น ปสฺสามิ -อิติ วุตฺเต, “อถ โก อาจริย ปริโยสานำ ชานาติ -อิติ ปุจฺฉิตฺวา, 
“อิเม ตาต อิสโย อิสิปตเน วิหรนฺติ, เต ชาเนยฺยุำ, เตสำ สนฺติกำ อุปสงฺกมิตฺวา ปุจฺฉสฺสุ -อิติ อาจริเยน วุตฺเต, 
ปจฺเจกพุทฺเธ อุปสงฺกมิตฺวา ปุจฺฉิ “ตุมฺเห กิร ปริโยสานำ ชานาถ -อิติ.

ปัจเจก. ใช่  เราทั้งหลายยอ่มรู้?”
“อาม ชานาม -อิติ.

สุสิมะ. ถ้ากระน้ัน ขอทา่นทั้งหลาย จงบอกแก่ข้าพเจา้.
“เตนหิ เม อาจิกฺขถ -อิติ.

ปัจเจก. เราทั้งหลายย่อมไม่บอกแก่คนไม่ใช่บรรพชิต, ถ้าทา่นมีประสงค์ด้วยที่สุด, จงบวชเถิด.
“มยำ อปพฺพชิตสฺส น อาจิกฺขาม; สเจ เต ปริโยสาเนนตฺโถ, ปพฺพชสฺสุ -อิติ.

สุสิมมาณพน้ันรับวา่ “ดีละ” แล้วบวชในสำานักพระปัจเจกพุทธะเหล่าน้ัน.
โส “สาธุ -อิติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา เตสำ สนฺติเก ปพฺพชิ.

ลำาดับน้ัน พระปัจเจกพุทธะเหล่าน้ันกล่าวแก่ท่านว่า “เธอจงศึกษาข้อน้ีก่อน” 
แล้วบอกอภิสมาจาริกวตัร โดยนัยเป็นต้นว่า “ทา่นพึงนุ่งอยา่งน้ี, พึงห่มอย่างน้ี.”
อถสฺส เต “อิทำ ตาว สิกฺขสฺสุ -อิติ วตฺวา “เอวำ เต นิวาเสตพฺพำ, เอวำ ปารุปิตพฺพนฺติอาทินา นเยน อภิสมาจาริกวตฺตำ อาจิกฺขึสุ.

๑ คืนวนัดี เป็นวันมงคล.
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ทา่นศึกษาอยูใ่นอภิสมาจาริกวัตรน้ัน เพราะความที่ตนอุปนิสัยสมบูรณ์ ต่อกาลไม่นานนัก ก็ตรัสรู้ปัจเจกสัมโพธิ 
ปรากฏในเมืองพาราณสทีั้งสิ้น เป็นราวกะว่าพระจันทร์เต็มดวงปรากฏอยู่ในทอ้งฟ้า 
ได้เป็นผู้ถึงความเป็นผู้เลิศด้วยลาภและเลิศดว้ยยศ.
โส ตตฺถ สิกฺขนฺโต อุปนิสฺสยสมฺปนฺนตฺตา น จิรสฺเสว ปจฺเจกสมฺโพธึ อภิสมฺพุชฺฌิตฺวา 
สกลพาราณสีนคเร คคนตเล ปุณฺณจนฺโท วิย ปากโฏ ลาภคฺคยสคฺคปฺปตฺโต อโหสิ.

ทา่นได้ปรินิพพานต่อกาลไม่นานเลย เพราะความที่แห่งกรรมซ่ึงอำานวยผลให้เป็นผู้มีอายุน้อยอันตนทำาแล้ว.
โส อปฺปายุกสำวตฺตนิกสฺส กมฺมสฺส กตตฺตา น จิรสฺเสว ปรินิพฺพายิ.

ลำาดับน้ัน พระปัจเจกพุทธะทั้งหลาย และมหาชน (ช่วยกัน) ทำาสรรีกิจของท่านแล้ว 
ถือเอาธาตุประดิษฐานพระสถูป๑ไว้ใกล้ประตูพระนคร.
อถสฺส ปจฺเจกพุทฺธา จ มหาชโน จ สรีรกิจฺจำ กตฺวา ธาตุโย คเหตฺวา นครทฺวาเร ถูปํ ปติฏฺฐาเปสุำ.

ฝา่ยสังขพราหมณ์ คิดว่า “บุตรของเราไปนานแล้ว, เราจกัรู้ความเป็นไปของเขา” 
ปรารถนาจะเห็นบุตรน้ัน จึงออกจากเมืองตักกสิลา ถึงเมืองพาราณสโีดยลำาดับ เห็นหมู่มหาชนประชุมกันแล้ว คดิว่า 
“ในชนเหล่าน้ี แม้คนหน่ึงจักรู้ความเป็นไปแห่งบุตรของเราเป็นแน่.” จึงเข้าไปแล้ว ถามว่า 
“มาณพชื่อสุสิมะมาในที่น้ี, ทา่นทั้งหลายทราบข่าวคราวของเขาบ้างหรือหนอ?” 
สงฺโขปิ พฺราหฺมโณ “ปุตฺโต เม จิรำ คโต, ปวตฺติมสฺส ชานิสฺสามิ -อิติ ตำ ทฏฺฐุกาโม ตกฺกสิลโต นิกฺขมิตฺวา อนุปุพฺเพน พาราณสึ ปตฺวา 
มหาชนกายำ สนฺนิปติตำ ทิสฺวา “อทฺธา อิเมสุ เอโกปิ เม ปุตฺตสฺส ปวตฺตึ ชานิสฺสติ -อิติ อุปสงฺกมิตฺวา ปุจฺฉิ 
“สุสิโม นาม มาณโว อิธาคมิ, อปิ นุ ตสฺส ปวตฺตึ ชานาถ -อิติ.

มหาชนตอบว่า “เออ พราหมณ์ เรารู้, สุสิมมาณพน้ันสาธยายไตรเพท ในสำานักของพราหมณ์ชื่อโน้น บวชแลว้ 
ทำาให้แจ้งซ่ึงปัจเจกโพธิปัญญา ปรินิพพานแล้ว, น้ีสถูปของท่านอันเราทั้งหลายให้ตั้งเฉพาะแล้ว.”
“อาม พฺราหฺมณ ชานาม,  อสุกสฺส นาม พฺราหฺมณสฺส สนฺติเก ตโย เวเท สชฺฌายิตฺวา ปพฺพชิตฺวา ปจฺเจกโพธึ สจฺฉิกตฺวา ปรินิพฺพายิ, 
อยมสฺส ถูโป ปติฏฺฐาปิโต -อิติ.

สังขพราหมณ์น้ัน ประหารพื้นดินดว้ยมือ ร้องไห้ครำ่าครวญแล้ว ไปยังลานพระเจดีย์ ถอนหญ้าข้ึนแล้ว 
เอาผา้ห่มนำาทรายมาเกลี่ยลงที่ลานพระเจดีย์ ประพรมดว้ยนำ้าในลักจั่น ทำาบูชาด้วยดอกไม้ป่า ยกธงแผ่นผ้าดว้ยผ้าสาฎก 
ผูกฉัตรของตนในเบ้ืองบนแห่งพระสถูปแล้วก็หลีกไป.”
โส ภูมึ หตฺเถน ปหริตฺวา โรทิตฺวา กนฺทิตฺวา เจติยงฺคณำ คนฺตฺวา ติณานิ อุทฺธริตฺวา อุตฺตรสาฏเกน วาลุกำ อาหริตฺวา เจติยงฺคเณ อากิริตฺวา 
กมณฺฑลูทเกน ปริปฺโผสิตฺวา วนปุปฺเผหิ ปูชำ กตฺวา สาฏเกน ปตากำ อาโรเปตฺวา ถูปสฺส อุปริ อตฺตโน ฉตฺตำ พนฺธิตฺวา ปกฺกามิ.

[อานิสงส์แห่งการบริจาคสุขพอประมาณ]

| พระศาสดา ครั้นทรงนำาอดีตนิทานน้ีมาแล้ว ตรัสวา่  “ภิกษุทั้งหลาย ในกาลน้ัน เราได้เป็นสังขพราหมณ์,
สตฺถา อิทำ อตีตำ อาหริตฺวา “ตทา ภิกฺขเว อหำ สงฺโข พฺราหฺมโณ อโหสึ, 

๑ สถูป (บาลี ถูป. สันสกฤต สฺตูป) ส่ิงก่อสร้างท่ีมีรูปโอควำ่าซึ่งก่อไว้สำาหรับบรรจุของควรบูชามีสรีรธาตุของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ 
เป็นต้น
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• เราได้ถอนหญ้าในลานพระเจดีย์ ของพระปัจเจกพทุธะชื่อสุสิมะ, 
ด้วยผลแห่งกรรมของเราน้ัน ชนทั้งหลายจึงทำาหนทาง ๘ โยชน์ให้ปราศจากตอและหนาม ทำาให้สะอาด มพีื้นสมำ่าเสมอ,
มยา สุสิมสฺส ปจฺเจกพุทฺธสฺส เจติยงฺคเณ ติณานิ อุทฺธฏานิ, 
ตสฺส เม กมฺมสฺส นิสฺสนฺเทน อฏฺฐโยชนมคฺคำ วิหตขาณุกณฺฏกำ กตฺวา สุทฺธำ สมตลำ กรึสุ; 

• เราได้เกลี่ยทรายลงในลานพระเจดีย์น้ัน, ดว้ยผลแห่งกรรมของเราน้ัน ชนทั้งหลายจึงเกลี่ยทรายลงในหนทาง ๘ โยชน์แล้ว;
มยา ตตฺถ วาลุกา โอกิณฺณา, ตสฺส เม นิสฺสนฺเทน อฏฺฐโยชนมคฺเค วาลุกำ โอกิรึสุ; 

• เราทำาการบูชาด้วยดอกไม้ป่าที่พระสถูปน้ัน, 
ด้วยผลแห่งกรรมของเราน้ัน ชนทั้งหลายจึงโปรยดอกไม้สีตา่งๆ ลงในหนทาง ๘ โยชน์, 
นำ้าในคงคาในที่ประมาณโยชน์หน่ึง จึงดาดาษไปด้วยดอกปทุม ๕ สี,
มยา ตตฺถ วนกุสุเมหิ ปูชา กตา, ตสฺส เม นิสฺสนฺเทน อฏฺฐโยชนมคฺเค๑ นานาวณฺณานิ ปุปฺผานิ โอกิณฺณานิ, 
เอกโยชนฏฺฐาเน คงฺคาย อุทกำ ปญฺจวณฺเณหิ ปทุเมหิ สญฺฉนฺนำ: 

• เราได้ประพรมพื้นทีใ่นลานพระเจดีย์น้ัน ดว้ยนำ้าในลักจั่น, 
ด้วยผลแห่งกรรมของเราน้ัน ฝนโบกขรพรรษาจึงตกลงในเมืองไพศาลี,
มยา ตตฺถ กมณฺฑลูทเกน ภูมิ ปริปฺโผสิตา, ตสฺส เม นิสฺสนฺเทน เวสาลิยำ โปกฺขรวสฺสำ วสฺสิ; 

• เราได้ยกธงแผ่นผ้าข้ึนและผูกฉัตรไว้บนพระเจดีย์น้ัน, 
ด้วยผลแห่งกรรมของเราน้ัน ห้องจักรวาลทั้งสิ้น จึงเป็นราวกะว่ามีมหรสพเป็นอันเดียวกัน ด้วยธงชัย ธงแผ่นผ้า และฉัตร
ซ้อนๆ กันเป็นต้น ตลอดถึงอกนิฏฐภพ,
มยา ตตฺถ ปตากา อาโรปิตา ฉตฺตญฺจ พทฺธำ, 
ตสฺส เม นิสฺสนฺเทน ยาว อกนิฏฺฐภวนา ธชปตากฉตฺตาติฉตฺตาทีหิ สกลจกฺกวาฬคพฺภำ เอกุสฺสวำ วิย ชาตำ; 

ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุดังน้ีแล บูชาสักการะน่ัน เกิดข้ึนแก่เราด้วยพทุธานุภาพก็หาไม่, 
เกิดข้ึนดว้ยอานุภาพแห่งนาคเทวดาและพรหม ก็หาไม่, แต่วา่ เกิดข้ึนด้วยอานุภาพแห่งการบริจาคมีประมาณน้อย 
ในอดีตกาล” ดังน้ีแล้ว เมื่อจะทรงแสดงธรรมจึงตรัสพระคาถาน้ีว่า
อิติ โข ภิกฺขเว เอส ปูชาสกฺกาโร มยฺหำ เนว พุทฺธานุภาเวน นิพฺพตฺโต, น นาคเทวพฺรหฺมานุภาเวน, 
อตีเต ปน อปฺปมตฺตกปริจฺจาคานุภาเวน -อิติ วตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห

“ถ้าบุคคลพึงเห็นสุขอันไพบูลย์ เพราะสละสุขพอประมาณเสีย, 
ผู้มีปัญญา เมื่อเห็นสุขอันไพบูลย์ กพ็ึงสละสุขพอประมาณเสีย 
(จึงจะได้พบสุขอันไพบูลย์).” |

“มตฺตาสุขปริจฺจาคา ปสฺเส เจ วิปุลำ สุขำ,
จเช มตฺตาสุขำ ธีโร สมฺปสฺสำ วิปุลำ สุขำ -อิติ. |

๑ ยุ. อฏฺฐโยชเน มคฺเค.
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[แก้อรรถ]

บรรดาเหล่าน้ัน บทว่า มตฺตาสุขปริจฺจาคา ความว่า เพราะสละสุขเล็กน้อย พอประมาณ ท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่า “มตฺตาสุขำ.”
ตตฺถ “มตฺตาสุขปริจฺจาคา -อิติ: “มตฺตาสุขำ -อิติ ปมาณยุตฺตกำ ปริตฺตสุขำ วุจฺจติ,  ตสฺส ปริจฺจาเคน.

สุขอันโอฬาร ได้แก่ สุขคือพระนิพพาน พระผู้มพีระภาคตรัสว่า “สุขอันไพบูลย์”, ความว่า ถ้าบุคคลพึงเห็นสุขอันไพบูลย์น้ัน.
วิปุลำ สุขำ -อิติ: อุฬารำ สุขำ นิพฺพานสุขำ วุจฺจติ, “ตญฺเจ ปสฺเสยฺย -อิติ อตฺโถ.

ทา่นกล่าวคำาอธิบายไวด้ังน้ีว่า “ก็ชื่อวา่สุขพอประมาณ ย่อมเกิดข้ึนแก่บุคคลผู้ให้จดัแจงถาดโภชนะถาดหน่ึง แล้วบริโภคอยู่,  
ส่วน ช่ือว่านิพพานสุข อันไพบูลย์ คืออันโอฬาร ย่อมเกิดข้ึนแก่บุคคลผู้สละสุขพอประมาณน้ันเสียแล้ว ทำาอุโบสถบ้าง ให้ทานบ้าง; 
เพราะเหตุน้ัน ถ้าบุคคลเห็นสุขอันไพบูลย์ เพราะสละสุขพอประมาณน้ันเสีย อย่างน้ัน, 
เมื่อเช่นน้ัน บัณฑิตเมื่อเห็นสุขอันไพบูลย์น่ันโดยชอบ กพ็ึงสละสุขพอประมาณน้ันเสีย.
อิทำ วุตฺตำ โหติ “เอกำ หิ โภชนปาตึ สชฺชาเปตฺวา ภุญฺชนฺตสฺส มตฺตาสุขำ นาม อุปฺปชฺชติ, 
ตำ ปน ปริจฺจชิตฺวา อุโปสถำ วา กโรนฺตสฺส ทานำ วา เทนฺตสฺส วิปุลำ อุฬารำ นิพฺพานสุขำ นาม นิพฺพตฺตติ; 
ตสฺมา สเจ เอวำ ตสฺส มตฺตาสุขสฺส ปริจฺจาคา วิปุลำ สุขำ ปสฺสติ,  อเถตำ วิปุลำ สุขำ สมฺมา ปสฺสนฺโต ปณฺฑิโต ตำ มตฺตาสุขำ จเชยฺย -อิติ.

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลอุริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ -อิติ.

เรื่องบุรพกรรมของพระองค์ จบ.
อตฺตโนปุพฺพกมฺมวตฺถุ.
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๒. เรือ่งกุมาริกากินไข่ไก่
๒. กุกฺกุฏณฺฑขาทิกาวตฺถุ.

พระศาสดา เม่ือประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภกุมาริกาผู้กินไข่ไก่คนหน่ึง ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “ปรทุกฺขูปธาเนน” เป็นต้น.
“ปรทุกฺขูปธาเนน -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต เอกำ กุกฺกุฏณฺฑขาทิกำ อารพฺภ กเถสิ.

[แม่ไก่ผูกอาฆาตในนางกมุารกิา]

ได้ยินว่า บ้านหน่ึงชื่อปัณฑระ อยู่ไม่ไกลเมืองสาวัตถี.
สาวตฺถิยา กิร อวิทูเร ปณฺฑุรำ นาม เอโก คาโม  .      

ในบ้านน้ัน มีชาวประมงอยู่คนหน่ึง.
ตตฺเถโก เกวฏฺโฏ วสติ.

เขาเมื่อไปยังเมืองสาวัตถี เห็นไข่เต่าริมฝั่งแม่นำ้าอจิรวดีแล้ว ถือเอาไข่เตา่เหล่าน้ัน ไปสู่เมืองสาวตัถี 
ให้ต้มในเรือนหลังหน่ึงแล้วเคี้ยวกิน ได้ให้ไข่ฟองหน่ึงแก่กุมาริกาในเรือนน้ัน.
โส สาวตฺถึ คจฺฉนฺโต อจิรวตีตีเร กจฺฉปณฺฑานิ ทิสฺวา ตานิ อาทาย สาวตฺถึ คนฺตฺวา 
เอกสฺมึ เคเห ปจาเปตฺวา ขาทนฺโต ตสฺมึ๑ เคเห กุมาริกาย เอกำ อณฺฑำ อทาสิ.

นางเคี้ยวกินไข่เต่าน้ันแล้ว จำาเดิมแต่น้ัน ไม่ปรารถนาซ่ึงควรเคี้ยวอยา่งอื่น.
สา ตำ ขาทิตฺวา ตโต ปฏฺฐาย อญฺญำ ขาทนียำ นาม น อิจฺฉิ.

ครั้งน้ัน มารดาของนาง ถือเอาไข่ฟองหน่ึงจากที่แม่ไก่ไข่แล้ว ได้ให้ (แก่นาง).
อถสฺสา มาตา กุกฺกุฏิยา วิชาตฏฺฐานโต เอกำ อณฺฑำ คเหตฺวา อทาสิ.

นางเคี้ยวกินไข่ฟองน้ันแล้ว อันความอยากในรสผูกแล้ว จำาเดิมแต่น้ัน ก็ถือเอาไข่ไก่มาเคี้ยวกินเองทีเดียว.
สา ตำ ขาทิตฺวา รสตณฺหาย พทฺธา ตโต ปฏฺฐาย สยเมว กุกฺกุฏิยา อณฺฑานิ คเหตฺวา ขาทิ.

ในเวลาตกฟอง๒ แม่ไก่เห็นกุมาริกาน้ันถือเอาไข่ของตนเคี้ยวกินอยู่ ถูกกุมาริกาน้ันเบียดเบียนแล้ว ผูกอาฆาต 
ต้ังความปรารถนาว่า “บัดน้ี เราเคลื่อนจากอตัภาพน้ีแล้ว พึงเกิดเป็นยักษิณี เป็นผู้สามารถจะเคี้ยวกินทารกของเจ้า” 
ทำากาละแล้ว บังเกดิเป็นนางแมวในเรือนน้ันน่ันเอง.
กุกฺกุฏี วิชาตกาเล ตำ อตฺตโน อณฺฑานิ คเหตฺวา ขาทนฺตึ ทิสฺวา ตาย อุปทฺทูตา อาฆาตำ พนฺธิตฺวา 
“อิโตทานิ จุตา ยกฺขินี หุตฺวา๓ ตว ทารเก ขาทิตุำ สมตฺถา หุตฺวา นิพฺพตฺเตยฺยำ -อิติ ปตฺถนำ ฐเปตฺวา กาลำ กตฺวา 
ตสฺมึเยว เคเห มชฺชารี หุตฺวา นิพฺพตฺติ.

๑ ตตฺถ -อิติ ยุตฺตตรำ.
๒ ออกไข่
๓ ปมาทลิขิเตน ภวิตพฺพำ.
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[การจองเวรกันให้เกิดทุกข์]

แม้นางกุมารกิานอกน้ี ทำากาละแล้ว บังเกิดเป็นแม่ไก่ในเรือนน้ันเหมือนกัน.
อิตราปิ กาลำ กตฺวา ตตฺเถว กุกฺกุฏี หุตฺวา นิพฺพตฺติ.

แม่ไกต่กฟองทั้งหลายแล้ว.
กุกฺกุฏี อณฺฑานิ วิชายิ.

นางแมวมาเคี้ยวกินฟองไข่เหล่าน้ันแล้ว แม้ครั้งที่ ๒ แม้ครั้งที่ ๓ ก็เคี้ยวกินแล้วเหมือนกัน.
มชฺชารี อาคนฺตฺวา ตานิ ขาทิตฺวา ทุติยำปิ ตติยำปิ ขาทิเยว.

แม่ไก่ทำาความปรารถนาว่า “เจ้าเคี้ยวกินฟองไข่ทั้งหลายของเราตลอด ๓ คราว บัดน้ี ยังปรารถนาจะเคี้ยวกินเรา, 
เราเคลื่อนจากอตัภาพน้ีแล้ว พึงได้เพื่อเคี้ยวกินเจ้าพร้อมทั้งลูก” เคลื่อนจากอัตภาพน้ันแล้ว บังเกิดเป็นนางเสือเหลือง.
กุกฺกุฏี “ตโย วาเร มม อณฺฑานิ ขาทิตฺวา อิทานิ มำ ขาทิตุกามาสิ, อิโต จุตา สปุตฺตกำ ตำ ขาทิตุำ ลเภยฺยำ -อิติ ปตฺถนำ กตฺวา 
ตโต จุตา ทีปินี หุตฺวา นิพฺพตฺติ.

ฝา่ยนางแมวนอกน้ี ทำากาละแล้วบังเกิดเป็นนางเน้ือ.
อิตราปิ กาลำ กตฺวา มิคี หุตฺวา นิพฺพตฺติ.

ในเวลา นางเน้ือน้ันคลอดแล้ว นางเสือเหลืองก็มาเคี้ยวกินนางเน้ือน้ันพร้อมดว้ยลูกทั้งหลาย.
ตสฺสา วิชาตกาเล ทีปินี อาคนฺตฺวา ตำ สทฺธึ ปุตฺเตหิ ขาทิ.

สตัว์ทั้ง ๒ น้ัน เคี้ยวกินกันอยู่อย่างน้ี ยังทกุข์ให้เกิดข้ึนแก่กันและกันใน ๕๐๐ อัตภาพ 
ในที่สดุ นางหน่ึงเกิดเป็นยักษิณี, นางหน่ึงเกดิเป็นกุลธดิาในเมืองสาวตัถี.
เอวำ ขาทนฺตา ปญฺจสุ อตฺตภาวสเตสุ อญฺญมญฺญสฺส ทุกฺขำ อุปฺปาเทตฺวา 
อวสาเน เอกา ยกฺขินี หุตฺวา นิพฺพตฺติ,  เอกา สาวตฺถิยำ กุลธีตา หุตฺวา นิพฺพตฺติ.

เบ้ืองหน้าแต่น้ี พึงทราบโดยนัยที่กลา่วไว้แล้วในพระคาถาว่า “น หิ เวเรน เวรานิ” เป็นอาทิ น่ันแล.
อิโต ปรำ “น หิ เวเรน เวรานิ -อิติ คาถาย วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพำ.

แตใ่นเรื่องน้ี พระศาสดาตรัสวา่ “ก็เวรย่อมระงับดว้ยความไม่มีเวร, ย่อมไม่ระงับดว้ยเวร,” ดังน้ีแล้ว 
เมื่อจะทรงแสดงธรรมแก่ชนทั้ง ๒ จึงตรัสพระคาถาน้ีว่า
อิธ ปน สตฺถา “เวรำ หิ อเวเรน อุปสมฺมติ, โน เวเรน -อิติ วตฺวา อุภินฺนำปิ ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห

“ผู้ใด ย่อมปรารถนาสุขเพื่อตน เพราะก่อทกุข์ในผู้อื่น, 
ผู้น้ัน เป็นผู้ระคนด้วยเครื่องระคนคือเวร ย่อมไมพ่้นจากเวรได้.”

“ปรทุกฺขูปธาเนน โย อตฺตโน สุขมิจฺฉติ, 
เวรสำสคฺคสำสฏฺโฐ เวรา โส น ปริมุจฺจติ -อิติ.
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[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทว่า ปรทุกฺขูปธาเนน ความว่า เพราะก่อทุกข์ในผู้อื่น.  อธิบายว่า “เพราะยังทุกข์ให้เกิดข้ึนแก่ผู้อื่น”.
ตตฺถ “ปรทุกฺขูปธาเนน -อิติ: ปรสฺมึ ทุกฺขฏฺฐปเนน. “ปรทุกฺขุปฺปาทเนน -อิติ อตฺโถ.

บาทพระคาถาว่า เวรสำสคคฺสำสฏฺโฐ ความวา่ บุคคลน้ันเป็นผู้ระคนแล้ว ด้วยเครื่องระคนคือเวร อันตนทำาให้แก่กันและกัน 
ด้วยสามารถแห่งการด่าและการดา่ตอบการประหารและการประหารตอบ เป็นต้น.
เวรสำสคฺคสำสฏฺโฐ -อิติ: โส ปุคฺคโล อกฺโกสนปฺปจฺจกฺโกสนปฺปหรณปฺปฏิปฺปหรณาทีนำ วเสน อญฺญมญฺญำ กเตน เวรสำสคฺเคน สำสฏฺโฐ.

บาทพระคาถาว่า เวรา โส น ปริมุจฺจติ ความวา่ ย่อมถึงทุกข์อย่างเดียว ตลอดกาลเป็นนิตย์ ด้วยสามารถแห่งเวร.
เวรา โส น ปริมุจฺจติ -อิติ: นิจฺจกาลำ เวรวเสน ทุกฺขเมว ปาปุณาติ -อิติ อตฺโถ.

ในกาลจบเทศนา นางยกัษิณีตั้งอยู่ในสรณะทั้งหลาย สมาทานศีล ๕ พ้นแล้วจากเวร,
เทสนาวสาเน ยกฺขินี สรเณสุ ปติฏฺฐาย ปญฺจ สีลานิ สมาทยิตฺวา เวรโต มุจฺจิ.

ฝา่ยกุลธดิานอกน้ี ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลแล้ว,
อิตราปิ โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหิ.

เทศนาได้มีประโยชน์ แม้แก่บุคคลผู้ประชุมกันแล้ว ดังน้ีแล.
สมฺปตฺตานำปิ สาตฺถิกา เทสนา อโหสิ -อิติ.

เรื่องกุมาริกากินไข่ไก่ จบ.
กุกฺกุฏณฺฑขาทิกาวตฺถุ.
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๓. เรือ่งภิกษุชาวนครภัททิยะ
๓. ภทฺทิยภิกฺขุวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อเสดจ็อาศัยนครภัททิยะ ประทับอยู่ในชาติยาวัน๑ ทรงปรารภภิกษุชาวนครภัททิยะ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า 
“ยำ หิ กิจฺจำ” เป็นต้น.
“ยำ หิ กิจฺจำ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา ภทฺทิยำ นิสฺสาย ชาติยาวเน วิหรนฺโต ภทฺทิเย ภิกฺขู อารพฺภ กเถสิ.

[ภกิษุละเลยสมณกิจ]

ดังได้สดับมา ภิกษุชาวนครภทัทิยะเหล่าน้ัน ได้เป็นผู้ขวนขวายในการประดับเขียงเท้า๒.
เต กิร ปาทุกมณฺฑเน อุยฺยุตฺตา อเหสุำ.

สมจริงตามที่พระอุบาลีเถระ กล่าวไวว้่า  
“กโ็ดยสมัยน้ันแล พวกภิกษุนครภทัทิยะ ตามประกอบความเพียรในการประดับเขียงเท้าชนิดต่างๆ กันอยู่: 
ทำาเองบ้าง ให้คนอื่นทำาบ้าง ซ่ึงเขียงเท้าหญ้าธรรมดา 
ทำาเองบ้าง ให้คนอื่นทำาบ้าง ซ่ึงเขียงเท้าหญ้าปล้อง เขียงเท้าหญ้ามุงกะต่าย เขียงเท้าต้นเป้ง เขียงเท้าผ้ากัมพล, 
ย่อมละทิ้งอทุเทส (ศึกษาธรรมวินัย) ปริปุจฉา (การไต่ถาม) อธิศีล (อินทริยสังวร) อธิจิต (สมถภาวนา) อธิปัญญา (วิปัสสนาภาวนา).
ยถาห? เตน โข ปน สมเยน ภทฺทิยา ภิกฺขู อเนกวิหิตำ ปาทุกมณฺฑนานุโยคมนุยุตฺตา วิหรนฺติ: ติณปาทุกำ กโรนฺติปิ กาเรนฺติปิ 
มุญฺชปาทุกำ๓ ปพฺพชปาทุกำ หินฺตาลปาทุกำ กมฺพลปาทุกำ กโรนฺติปิ กาเรนฺติปิ, ริญฺจนฺติ อุทฺเทสำ ปริปุจฺฉำ อธิสีลำ อธิจิตฺตำ อธิปฺปญฺญำ -อิติ.๔

ภิกษุทั้งหลาย ตำาหนิโทษความที่ทำาเช่นน้ันของภิกษุเหล่าน้ัน จึงกราบทูลแด่พระศาสดา.
ภิกฺขู เตสำ ตถากรณภาวำ อุชฺฌายิตฺวา สตฺถุ อาโรเจสุำ.

[พระศาสดาทรงต้ำาหนิโทษแล้วเทศนา]

พระศาสดา ทรงติเตียนภิกษุเหล่าน้ันแล้ว ตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายมาด้วยกิจอย่างอ่ืนแล้ว ขวนขวายในกิจอย่างอ่ืนแล” 
ดังน้ีแล้ว เมื่อจะทรงแสดงธรรม ได้ตรัสพระคาถาเหล่าน้ีว่า
สตฺถา เต ภิกฺขู ครหิตฺวา “ภิกฺขเว ตุมฺเห อญฺเญน กิจฺเจน อาคนฺตฺวา อญฺญสฺมึเยว กิจฺเจ อุยฺยุตฺตา -อิติ วตฺวา 
ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมา คาถา อภาสิ

๑ สวนมะลิ.
๒ ปาทุกา เขยีงเท้า รองเท้า, รองเท้าไม้
๓ ปาลิยมฺปน “มญฺุชปาทุกำ กโรนตฺิปิ กาเรนตฺิปิ ปพฺพชปาทุกำ กโรนฺติปิ กาเรนฺติปิ หนิฺตาลปาทุกำ กโรนฺติปิ กาเรนฺติปิ
กมลปาทุกำ กโรนฺติปิ กาเรนฺติปิ กมฺพลปาทุกำ -อิติ ทิสฺสนฺต.ิ ญ. ว.
๔ มหาวคฺเค ๕/๒๐.
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“ก็ ภิกษุละทิ้งสิ่งที่ควรทำา, แต่ย่อมทำาสิ่งที่ไม่ควรทำา; 
อาสวะ๑ทั้งหลาย ย่อมเจริญแก่ภิกษุเหล่าน้ัน 
ผู้มีมานะประดุจไม้อ้ออันยกข้ึนแล้ว ผู้ประมาทแล้ว;

“ยำ หิ กิจฺจำ, ตทปวิทฺธำ, อกิจฺจำ ปน กยีรติ๒; 
อุนฺนฬานำ ปมตฺตานำ เตสำ วฑฺฒนฺติ อาสวา;

สว่นสติอันไปในกาย อันภิกษุเหล่าใด ปรารภด้วยดีเป็นนิตย์, 
ภิกษุเหล่าน้ัน มีปกติทำาเนืองๆ ในกิจที่ควรทำา ย่อมไม่เสพสิ่งที่ไม่ควรทำา; 
อาสวะท้ังหลายของภิกษุเหล่าน้ัน ผู้มีสติ มีสัมปชัญญะ ย่อมถึงความต้ังอยู่ไม่ได้”

เยสญฺจ สุสมารทฺธา นิจฺจำ กายคตา สติ, 
อกิจฺจำ เต น เสวนฺติ, กิจฺเจ สาตจฺจการิโน; 
สตานำ สมฺปชานานำ อตฺถำ คจฺฉนฺติ อาสวา -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน สองบทว่า ยำ หิ กจิฺจำ ความวา่ ก็กรรมมีอาทอิย่างน้ีคือ “การคุ้มครองสีลขันธ์อันหาประมาณมิได้ 
การอยู่ป่าเป็นวัตร การรักษาธุดงค์ ความเป็นผู้ยินดีในภาวนา” ชื่อว่าเป็นกิจอันควรทำาของภิกษุ จำาเดิมแต่กาลบวชแลว้.
ตตฺถ “ยำ หิ กิจฺจำ -อิติ: 
ภิกฺขุโน หิ ปพฺพชิตกาลโต ปฏฺฐาย “อปริมาณสีลกฺขนฺธโคปนำ อรญฺญวาโส ธุตงฺคปริหรณำ ภาวนารามตาติเอวมาทิ กิจฺจำ นาม.

แต่ภกิษุเหล่าน้ีละเลย คือทอดทิ้งกิจที่ควรทำาของตนเสีย.
อิเมหิ ปน, ยำ อตฺตโน กิจฺจำ; ตำ อปวิทฺธำ ฉฑฺฑิตำ.

บทวา่ อกิจฺจำ เป็นต้น ความวา่ ก็การประดับร่ม การประดับรองเท้า 
การประดับเขียงเท้า บาตร โอ๓ ธมกรก ประคดเอว อังสะ ชื่อวา่เป็นกิจไม่ควรทำาของภิกษุ.
อกิจฺจำ -อิติ: ภิกฺขุโน ปน ฉตฺตมณฺฑนำ อุปาหนมณฺฑนำ ปาทุ  ก      ปตฺ  ต      ถาล  ก      ธมกร  ก      กายพนฺธ  น      อำสพนฺธ  น      มณฺฑนำ   อกิจฺจำ นาม.

อธิบายว่า ภิกษุเหล่าใดทำาสิ่งน้ัน, อาสวะทั้ง ๔ ย่อมเจริญแก่ภิกษุเหล่าน้ัน ผู้ชื่อวา่ มีมานะประดุจไม้อ้ออันยกข้ึนแล้ว 
เพราะการยกมานะเพียงดังไม้อ้อเที่ยวไป ชื่อว่า ประมาทแล้ว เพราะปล่อยสติ.
เยหิ ตำ กยีรติ, เตสำ มานนฬำ อุกฺขิปิตฺวา จรเณน อุนฺนฬานำ สติโวสฺสคฺเคน ปมตฺตานำ จตฺตาโรปิ อาสวา วฑฺฒนฺติ -อิติ อตฺโถ.

บทวา่ สุสมารทธฺา ได้แก่ ประคองไว้ดีแลว้.
สุสมารทฺธา -อิติ: สุปคฺคหิตา.

สองบทวา่ กายคตา สติ ได้แก่ ภาวนาอันเป็นเครื่องตามเห็นกาย.
กายคตา สติ -อิติ: กายานุปสฺสนาภาวนา.

๑ อาสวะมี ๔ คือ กามาสวะ อาสวะคือกาม, ภวาสวะ อาสวะคือภพ, ทิฏฐาสวะ อาสวะคือความเห็นผิด, อวิชชาสวะ อาสวะคือ อวิชชา.
๒ ม. กรียติ.
๓ โอ ภาชนะเคร่ืองเขินอย่างหนึ่งสำาหรับใส่ของ รูปคล้ายขัน มีขนาดต่าง ๆ, ต่อมาได้อนุโลมเรียกขันเคลือบทรงสูง ว่า ขันโอ.
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บทวา่ อกิจฺจำ ความว่า ภิกษุเหล่าน้ันย่อมไม่เสพ คือไม่ทำาสิ่งที่ไม่ควรทำาน่ัน มกีารประดับร่มเป็นต้น.
อกิจฺจำ -อิติ: เต เอตำ ฉตฺตมณฺฑนาทิกำ อกิจฺจำ น เสวนฺติ น กโรนฺติ -อิติ อตฺโถ.

บทว่า กิจฺเจ ความว่า ในส่ิงอันตนพึงทำา คือในกรณียะ มีการคุ้มครองสีลขันธ์อันหาประมาณมิได้เป็นต้น จำาเดิมแต่กาลบวชแล้ว.
กิจฺเจ -อิติ: ปพฺพชิตกาลโต ปฏฺฐาย กตฺตพฺเพ อปริมาณสีลกฺขนฺธโคปนาทิเก กรณีเย.

บทวา่ สาตจจฺการิโน ได้แก่ มีปกติทำาเนืองๆ คือทำาไม่หยุด, 
อธิบายว่า อาสวะแม้ทั้ง ๔ ของภิกษุเหล่าน้ัน ผู้ชื่อว่ามีสติ เพราะไม่อยู่ปราศจากสติ ผู้ชื่อว่ามีสัมปชัญญะ 
เพราะสัมปชัญญะ ๔ อย่าง คือ “สาตถกสัมปชัญญะ สัปปายสัมปชัญญะ โคจรสัมปชัญญะ อสัมโมหสัมปชัญญะ’ 
ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้ คือถึงความสิ้นไป ได้แก่ไม่มี.
สาตจฺจการิโน -อิติ: สตตำ การิโน อฏฺฐิตการิโน. 
เตสำ สติยา อวิปฺปวาเสน สตานำ “สาตฺถกสมฺปชญฺญำ สปฺปายสมฺปชญฺญำ โคจรสมฺปชญฺญำ อสมฺโมหสมฺปชญฺญำ -อิติ 
จตูหิ สมฺปชญฺเญหิ สมฺปชานานำ จตฺตาโรปิ อาสวา อตฺถำ คจฺฉนฺติ ปริกฺขยำ อภาวำ คจฺฉนฺติ -อิติ อตฺโถ.

ในกาลจบเทศนา ภิกษุเหล่าน้ัน ตั้งอยูใ่นพระอรหัตแล้ว.
เทสนาวสาเน เต ภิกฺขู อรหตฺเต ปติฏฺฐหึสุ.

เทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่บุคคลที่ประชุมกันแล้ว ดังน้ีแล.
สมฺปตฺตานำปิ สาตฺถิกา เทสนา อโหสิ -อิติ.

เรื่องภิกษุชาวนครภทัทิยะ จบ
ภทฺทิยภิกฺขุวตฺถุ.
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๔. เรือ่งพระลกุณฏกภทัทิยเถระ
๔. ลกุณฺฏกภทฺทิยตฺเถรวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพระลกณุฏกภัททิยเถระ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ 
“มาตรำ ปิตรำ หนฺตฺวา” เป็นต้น
“มาตรำ ปิตรำ หนฺตฺวา -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต ลกุณฺฏกภทฺทิยตฺเถรำ อารพฺภ กเถสิ.

[อาคันตุกภกิษุเข้าเฝ้าพระศาสดา]

ความพิสดารวา่ วันหน่ึง ภกิษุอาคันตกุะหลายรูปด้วยกัน เข้าไปเฝ้าพระศาสดา ผู้ทรงน่ัง ณ ที่ประทับกลางวัน 
ถวายบังคมแล้ว น่ัง ณ ท่ีควรข้างหน่ึง.
เอกทิวสำ หิ สมฺพหุลา อาคนฺตุกา ภิกฺขู สตฺถารำ ทิวาฏฺฐาเน นิสินฺนำ อุปสงฺกมิตฺวา วนฺทิตฺวา เอกมนฺตำ นิสีทึสุ.

ขณะน้ัน พระลกุณฏกภัททิยเถระเดินผ่านไปในที่ไม่ไกลแห่งพระผู้มพีระภาคเจ้า.
ตสฺมึ ขเณ ลกุณฺฏกภทฺทิยตฺเถโร ภควโต อวิทูเร อติกฺกมติ.

พระศาสดา ทรงทราบวาระจิต (คือความคิด) ของภิกษุเหล่าน้ันแล้ว ตรัสว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอเห็นหรือ? ภิกษุน้ีฆ่ามารดาบิดาแลว้ เป็นผู้ไม่มีทุกข์ ไปอยู่” 
เมื่อภิกษุเหล่าน้ันมองดูหน้ากันและกันแล้ว แล่นไปสู่ความสงสัยวา่ “พระศาสดา ตรัสอะไรหนอแล?” จึงกราบทูลว่า 
“พระองคต์รัสคำาน่ันชื่ออะไร?” เมื่อจะทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุเหล่าน้ัน จึงตรัสพระคาถาน้ีว่า
สตฺถา เตสำ ภิกฺขูนำ จิตฺตวารำ ญตฺวา “ปสฺสถ ภิกฺขเว, อยำ ภิกฺขุ มาตาปิตโร หนิตฺวา นิทฺทุกฺโข หุตฺวา ยาติ -อิติ วตฺวา, 
เตหิ [ภิกฺขูหิ] “กึ นุ โข สตฺถา วทติ -อิติ อญฺญมญฺญำ มุขานิ โอโลเกตฺวา สำสยำ ปกฺขนฺเตหิ “กึ นาเมตำ วทถ -อิติ วุตฺเต, 
เตสำ ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห

“บุคคลฆ่ามารดาบิดา ฆ่าพระราชาผู้กษัตริย์ ๒ พระองค์ และฆ่าแว่นแคว้น
พร้อมด้วยเจา้พนักงานเก็บส่วยแล้ว เป็นพราหมณ์ ไม่มีทุกข์ ไปอยู่.”

“มาตรำ ปิตรำ หนฺตฺวา ราชาโน เทฺว จ ขตฺติเย 
รฏฺฐำ สานุจรำ หนฺตฺวา อนีโฆ ยาติ พฺราหฺมโณ -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทว่า สานุจรำ ได้แก่ ผู้เป็นไปกับดว้ยผู้จัดการส่วยให้สำาเรจ็ คือเจา้พนักงานเก็บส่วย. 
กใ็นพระคาถาน้ี บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัยว่า ตัณหา ชื่อว่า มารดา เพราะให้สัตว์ทั้งหลายเกดิในภพ ๓ เพราะบาลีวา่ 
“ตัณหายังบุรุษให้เกิด.”
ตตฺถ “สานุจรำ -อิติ: อายสาธเกน อายุตฺตเกน สหิตำ, 
เอตฺถ หิ “ตณฺหา ชเนติ ปุริสำ -อิติ วจนโต ตีสุ ภเวสุ สตฺตานำ ชนนโต ตณฺหา มาตา นาม.
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อัสมิมานะ๑ ชื่อว่าบิดา เพราะอัสมิมานะอาศัยบิดาเกิดข้ึนว่า “เราเป็นราชโอรสของพระราชาชื่อโน้น 
หรือเป็นบุตรของมหาอมาตย์ของพระราชาชือ่โน้น” เป็นต้น.
“อหำ อสุกสฺส นาม รญฺโญ วา ราชมหามตฺตสฺส วา ปุตฺโต -อิติ ปิตรำ นิสฺสาย อสฺมิมานสฺส อุปฺปชฺชนโต อสฺมิมาโน ปิตา นาม.

ทิฏฐทิุกชนิด ย่อมอิงสัสสตทิฏฐิและอุจเฉททิฏฐิทั้ง ๒ เหมือนชาวโลกอาศัยพระราชาฉะน้ัน, 
เพราะฉะน้ัน สัสสตทิฏฐิและอุจเฉททิฏฐิ จึงชื่อวา่พระราชาผู้กษัตริย์ ๒ พระองค์.
โลโก วิย ราชานำ ยสฺมา สพฺพานิ ทิฏฺฐิคตานิ เทฺว สสฺสตุจฺเฉททิฏฺฐิโย ภชนฺติ; ตสฺมา สสฺสตุจฺเฉททิฏฺฐิโย เทฺว ขตฺติยราชาโน นาม.

อายตนะ ๑๒๒ ชื่อวา่แว่นแคว้น เพราะคลา้ยคลึงกับแว่นแคว้น โดยอรรถว่ากว้างขวาง.
ทฺวาทสายตนานิ วิตฺถตตฺเถน รฏฺฐสทิสตฺตา รฏฺฐำ นาม.

ความกำาหนัดดว้ยอำานาจความยินดี ซ่ึงอาศัยอายตนะน้ัน ดจุบุรุษเก็บส่วย จัดการส่วยให้สำาเรจ็ ชื่อว่าเจ้าพนักงานเก็บส่วย.
อายสาธโก อายุตฺตกปุริโส วิย ตำ นิสฺสิโต นนฺทิราโค อนุจโร นาม.

บทวา่ อนีโฆ ได้แก่ ไม่มีทุกข์.
อนีโฆ -อิติ: นิทฺทุกฺโข.

บทวา่ พฺราหฺมโณ ได้แก่ ผู้มีอาสวะสิ้นแล้ว.
พฺราหฺมโณ -อิติ: ขีณาสโว.

ในพระคาถาน้ี มีอธิบายดังน้ี 
“ผู้ช่ือว่ามีอาสวะส้ินแล้ว เพราะกิเลสเหล่าน้ันมีตัณหาเป็นต้น อันตนกำาจัดได้ด้วยดาบคืออรหัตตมรรคญาณ จึงเป็นผู้ไม่มีทุกข์ ไปอยู่.”
เอเตสำ ตณฺหาทีนำ อรหตฺตมคฺคญฺญาณาสินา หตตฺตา ขีณาสโว นิทฺทุกฺโข หุตฺวา ยาติ -อิติ อยเมตฺถ อตฺโถ.

ในกาลจบเทศนา ภิกษุเหล่าน้ัน ดำารงอยูใ่นพระอรหัตแล้ว.
เทสนาวสาเน เต ภิกฺขู อรหตฺเต ปติฏฺฐหึสุ.

(พระคาถาที่ ๒) 
แม้ในพระคาถาที่ ๒ เรือ่งก็เหมือนกันเรื่องก่อนน่ันเอง.
ทุติยคาถายปิ วตฺถุ ปุริมสทิสเมว.

แม้ในกาลน้ัน พระศาสดา ทรงปรารภพระลกุณฏกภทัทิยเถระเหมือนกัน 
เมื่อจะทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุเหล่าน้ัน จึงตรัสพระคาถาน้ีว่า
ตทาปิ สตฺถา ลกุณฺฏกภทฺทิยตฺเถรเมว อารพฺภ เตสำ ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมำ คาถมาห

๑ การถือตัวว่าเป็นเรา.
๒ อายตนะภายใน ๖ มีจักษุเป็นต้น. ภายนอก ๖ มีรูปเป็นต้น.
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“บุคคลฆ่ามารดาบิดา ฆ่าพระราชาผู้เป็นพราหมณ์ทั้ง ๒ ได้แล้ว 
และฆ่าหมวด ๕ แห่งนีวรณ์มีวิจกิิจฉานีวรณ์ 
เช่นกับหนทางท่ีเสือโคร่งเท่ียวไปท่ี ๕ แล้ว  เป็นพราหมณ์ ไม่มีทุกข์ ไปอยู่.”

“มาตรำ ปิตรำ หนฺตฺวา ราชาโน เทฺว จ โสตฺถิเย 
เวยฺยคฺฆปญฺจมำ หนฺตฺวา อนีโฆ ยาติ พฺราหฺมโณ -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน สองบทว่า เทฺว จ โสตฺถิเย คือ ผู้เป็นพราหมณ์ทั้ง ๒ ด้วย.
ตตฺถ “เทฺว จ โสตฺถิเย -อิติ: เทฺว จ พฺราหฺมเณ.

กใ็นพระคาถาน้ี พระศาสดา ตรัสสัสตทิฏฐิและอุจเฉททิฏฐิ ให้เป็นพระราชาผู้เป็นพราหมณ์ทั้ง ๒ 
เพราะพระองค์เป็นใหญ่ในพระธรรม และเพราะพระองค์เป็นผู้ฉลาดในวิธีเทศนา.
อิมิสฺสา หิ คาถาย สตฺถา อตฺตโน ธมฺมิสฺสรตาย จ เทสนาวิธิกุสลตาย จ สสฺสตุจฺเฉททิฏฺฐิโย เทฺว พฺราหฺมณราชาโน กตฺวา กเถสิ.

บัณฑิตพึงทราบวิเคราะห์ ในบท เวยฺยคฺฆปญฺจมำ น้ีวา่ 
หนทางที่เสือโคร่งเที่ยวไป มีภัยรอบดา้น เดินไปลำาบาก ชื่อว่าทางที่เสือโคร่งเที่ยวไปแล้ว, 
แม้วจิิกิจฉานีวรณ์ ช่ือว่าเป็นดุจทางที่เสือโคร่งเที่ยวไปแล้ว 
เพราะความทีว่ิจิกิจฉานีวรณ์น้ัน คลา้ยกับหนทางอันเสือโคร่งเที่ยวไปแล้วน้ัน, 
วิจิกิจฉานีวรณเ์ช่นกับหนทางที่เสือโคร่งเที่ยวไปแล้วน้ัน เป็นที่ ๕ แห่งหมวด ๕ แห่งนีวรณ์น้ัน 
เพราะฉะน้ัน หมวด ๕ แห่งนีวรณ์ จึงชื่อว่ามวีิจิกิจฉานีวรณเ์ช่นกับหนทางที่เสือโคร่งเที่ยวไปแล้วเป็นที่ ๕. 
เวยฺยคฺฆปญฺจมำ -อิติ เอตฺถ พฺยคฺฆานุจริโต สปฺปฏิภโย ทุปฺปฏิปนฺโน มคฺโค เวยฺยคฺโฆ นาม, 
วิจิกิจฺฉานีวรณำปิ เตน สทิสตาย เวยฺยคฺฆำ นาม,  ตำ ปญฺจมำ อสฺส -อิติ นีวรณปญฺจกำ เวยฺยคฺฆปญฺจมำ นาม.

ในพระคาถาที่ ๒ น้ี มีอธิบายดังน้ีวา่ “ก็บุคคลฆ่าหมวด ๕ แห่งนีวรณ์มีวิจิกจิฉานีวรณ์เช่นกับหนทางที่เสือโคร่งเที่ยวไปแล้ว 
เป็นที่ ๕ น้ีไม่ให้มีส่วนเหลือ ดว้ยดาบคืออรหัตตมรรคญาณ เป็นพราหมณ์ ไม่มีทุกข์ เที่ยวไปอยู่”
อิทญฺจ เวยฺยคฺฆปญฺจมำ อรหตฺตมคฺคญฺญาณาสินา นิสฺเสสำ หนฺตฺวา อนีโฆ ยาติ พฺราหฺมโณ -อิติ อยเมตฺถ อตฺโถ.

บทที่เหลือ เป็นเช่นกับบทที่มีในก่อนน่ันแล ดังน้ีแล.
เสสำ ปุริมสทิสเมว -อิติ.

เรื่องพระลกุณฏกภัททิยเถระ จบ.
ลกุณฺฏกภทฺทิยตฺเถรวตฺถุ.
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๕. เรือ่งนายทารสุากฏิกะ
๕. ทารุสากฏิกวตฺถุ.

พระศาสดา เม่ือประทับอยู่ในพระเวฬุวัน ทรงปรารภบุตรของนายทารุสากฏิกะ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “สุปฺปพุทธำ” เป็นต้น.
“สุปฺปพุทฺธำ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เวฬุวเน วิหรนฺโต ทารุสากฏิกสฺส ปุตฺตำ อารพฺภ กเถสิ.

[เด็ก ๒ คนเล่นขลุบ]

ความพิสดารวา่ เด็กในพระนครราชคฤห์ ๒ คน คือ “บุตรของบุคคลผู้เป็นสัมมาทิฏฐิ และบุตรของบุคคลผู้เป็นมิจฉาทิฏฐ’ิ 
เล่นขลุบ๑อยูด่้วยกันเนืองๆ.
ราชคหสฺมึ หิ “สมฺมาทิฏฺฐิกปุตฺโต จ มิจฺฉาทิฏฺฐิกปุตฺโต จ -อิติ เทฺว ทารกา อภิกฺขณำ คุฬกีฬำ กีฬนฺติ.

ในเด็ก ๒ คนน้ัน บุตรของบุคคลผู้เป็นสัมมาทิฏฐิ เมื่อจะทอดขลุบ ระลกึถึงพุทธานุสสติแล้ว กล่าวว่า “นโม พุทธฺสฺส” 
แล้วจึงทอดขลุบ.
เตสุ สมฺมาทิฏฺฐิกปุตฺโต คุฬำ ขิปมาโน พุทฺธานุสฺสตึ อาวชฺชิตฺวา “นโม พุทฺธสฺส -อิติ วตฺวา คุฬำ ขิปติ.

เด็กนอกน้ีระลึกเฉพาะพระคุณทั้งหลายของพวกเดียรถีย์แล้ว กล่าวว่า “นโม อรหนฺตานำ” แล้วจึงทอด.
อิตโร ติตฺถิยานำ คุเณ อุทฺทิสิตฺวา “นโม อรหนฺตานำ -อิติ วตฺวา ขิปติ.

ในเด็ก ๒ คนน้ัน บุตรของบุคคลผู้เป็นสัมมาทิฏฐิ ย่อมชนะ, เด็กคนนอกน้ี ย่อมแพ.้
เตสุ สมฺมาทิฏฺฐิกปุตฺโต ชินาติ, อิตโร ปราชยติ.

บุตรของบุคคลผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิน้ัน เห็นกิริยาของบุตรผู้เป็นสัมมาทิฏฐิน้ันแล้ว คดิวา่ 
“เพื่อนคนน้ี ระลึกแล้วอยา่งน้ัน กล่าวแล้วอย่างน้ัน ทอดขลุบไป จึงชนะเรา, แม้เรา ก็จักทำาอยา่งน้ัน (บ้าง)” 
ได้ทำาการสั่งสมในพุทธานุสสติแล้ว.
โส ตสฺส กิริยำ ทิสฺวา “อยำ เอวำ อนุสฺสริตฺวา เอวำ วตฺวา คุฬำ ขิปนฺโต มำ ชินาติ, อหำปิ เอวรูปํ กริสฺสามิ -อิติ พุทฺธานุสฺสติยำ ปริจยมกาสิ.

[เดก็ผู้เป็นสัมมาทิฏฐิไปป่ากับบิดา]

ภายหลังวันหน่ึง บิดาของเดก็ผู้เป็นสัมมาทิฏฐิน้ัน เทียมเกวียนแล้ว ไปเพื่อต้องการไม้ ไดพ้าเด็กแม้น้ันไปแล้ว 
บรรทุกเกวียนให้เต็มแล้วดว้ยไม้ในดง ขับมาอยู่ (ถึง) ภายนอกเมือง ปล่อยโคไปที่อันมีความสำาราญดว้ยนำ้า ในที่ใกล้ป่าชา้
แล้วได้กระทำาการจดัแจงภัต.
อเถกทิวสำ ตสฺส ปิตา สกฏำ โยเชตฺวา ทารูนำ อตฺถาย คจฺฉนฺโต ตำปิ ทารกำ อาทาย คนฺตฺวา อฏวิยำ ทารูนำ สกฏำ ปูเรตฺวา อาคจฺฉนฺโต 
พหินคเร สุสานสามนฺเต อุทกผาสุกฏฺฐาเน โคเณ โมเจตฺวา ภตฺตวิสฺสคฺคำ อกาสิ.

ลำาดับน้ัน โคของเขาเข้าไปสู่เมือง กับหมู่โคที่เข้าไปสู่เมืองในเวลาเย็น.
อถสฺส โคณา สายณฺหสมเย นครำ ปวิสนฺเตน โคคเณน สทฺธึ นครเมว ปวิสึสุ.

๑ ขลุบ ลูกคลี, ลูกกลมๆ สำาหรับเล่นแข่งขัน
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ฝา่ยนายสากฏิกะเที่ยวตดิตามโคอยู่ เข้าไปสู่เมืองแล้วในเวลาเย็น พบโคแล้วจูงออกไปอยู่ ไม่ทันถึงประตู
สากฏิโกปิ โคเณ อนุพนฺธนฺโต นครำ ปวิสิตฺวา สายำ โคเณ ทิสฺวา อาทาย นิกฺขมนฺโต ทฺวารำ น สมฺปาปุณิ.

ก็เมื่อเขายังไม่ทันถึงน่ันแหละ, ประตูปิดเสียแล้ว.
ตสฺมึ หิ อสมฺปตฺเตเยว, ทฺวารำ ปิทหิ.

ขณะน้ัน บุตรของเขาผู้เดียวเท่าน้ัน นอนแล้วในภายใต้แห่งเกวียนในส่วนแห่งราตรี ก้าวลงสู่ความหลับแล้ว.
อถสฺส ปุตฺโต เอกโกว รตฺติภาเค สกฏสฺส เหฏฺฐา นิปชฺชิตฺวา นิทฺทำ โอกฺกมิ.

[เจริญพุทธานุสสติป้องกันอมนุษย์ได้]

กก็รุงราชคฤห์ แม้ตามปกติ ก็มากไปด้วยอมนุษย์.
ราชคหำ ปน ปกติยาปิ อมนุสฺสพหุลำ.

อน่ึง เด็กน้ี ก็นอนแล้วในทีใ่กล้แห่งป่าชา้.
อยญฺจ สุสานสนฺติเก นิปนฺโน.

พวกอมนุษย์ในทีใ่กล้แห่งป่าชา้น้ัน เห็นเขาแล้ว.
ตตฺถ นำ อมนุสฺสา ปสฺสึสุ.

อมนุษย์ตนหน่ึง ผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิ เป็นเสี้ยนหนามต่อพระศาสดา, อมนุษย์คนหน่ึง เป็นสัมมาทิฏฐิ.
เอโก สาสนสฺส ปฏิกณฺฏโก มิจฺฉาทิฏฺฐิโก, เอโก สมฺมาทิฏฺฐิโก.

ในอมนุษย์ทั้ง ๒ น้ัน อมนุษย์เป็นมิจฉาทิฏฐิกล่าววา่ “เด็กคนน้ีเป็นภักษาหารของพวกเรา, พวกเราจงเคี้ยวกินเด็กคนน้ี.”
เตสุ มิจฺฉาทิฏฺฐิโก อาห “อยำ โน ภกฺโข, อิมำ ขาทาม -อิติ.

อมนุษย์ผู้เป็นสัมมาทิฏฐินอกน้ี ห้ามอมนุษย์ผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิน้ัน ด้วยคำาวา่ “อย่าเลย, ทา่นอย่าชอบใจเลย.”
อิตโร “อลำ,  มา เต รุจฺจิ -อิติ ตำ นิวาเรสิ.

อมนุษย์ผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิน้ัน แม้ถูกอมนุษย์ผู้เป็นสัมมาทิฏฐิน้ันห้ามอยู่ ก็ไม่เอื้อเฟือ้ถ้อยคำาของเขา จับเท้าเด็กครา่มาแล้ว.
โส เตน นิวาริยมาโนปิ ตสฺส วจนำ อนาทยิตฺวา ทารกำ ปาเทสุ คเหตฺวา อากฑฺฒิ.

ในขณะน้ัน เด็กน้ันกล่าววา่ “นโม พุทฺธสฺส” เพราะความทีต่นเป็นผู้สั่งสมในพุทธานุสสติ.
โส พุทฺธานุสฺสติปริจิตตฺตา ตสฺมึ ขเณ “นโม พุทฺธสฺส -อิติ อาห.

อมนุษย์กลวัภัยใหญ่ จึงได้ถอยไปยืนอยู่แล้ว.
อมนุสฺโส มหาภยภีโต ปฏิกฺกมิตฺวา อฏฺฐาสิ.

[อมนุษยร์ักษาและบ้ำารงุเด็กผู้นอนให้ป่าคนเดียว]

ลำาดับน้ัน อมนุษย์ผู้เป็นสัมมาทิฏฐินอกน้ี กล่าวกะอมนุษย์ผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิน้ันว่า 
“พวกเราทำาสิ่งอันไม่ควรทำาเสียแล้ว, พวกเราจงทำาทัณฑกรรมเพื่อเด็กน้ันเสียเถิด” ดังน้ีแล้ว ได้ยืนรกัษาเด็กน้ัน.
อถ นำ อิตโร “อมฺเหหิ อกิจฺจำ กตำ, ทณฺฑกมฺมมสฺส กโรม -อิติ วตฺวา ตำ รกฺขมาโน อฏฺฐาสิ.
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อมนุษย์ผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิ เข้าไปสู่พระนคร ยังถาดโภชนะของพระราชาให้เต็มแล้ว นำาโภชนะมา.
มิจฺฉาทิฏฺฐิโก นครำ ปวิสิตฺวา รญฺโญ โภชนปาตึ ปูเรตฺวา โภชนำ อาหริ.

ต่อมา อมนุษย์แม้ทั้ง ๒ เป็นประดจุว่ามารดาและบิดาของเด็กน้ัน ปลุกเด็กน้ันให้ลุกข้ึนแล้ว ให้บรโิภคโภชนะน้ัน 
ประกาศความเป็นไปน้ันแล้ว จารกึอักษรที่ถาดโภชนะ ด้วยอานุภาพของยักษ์ ด้วยอธิษฐานว่า 
“พระราชาเท่าน้ัน จงเห็นอักษรเหล่าน้ี, คนอื่นจงอย่าเห็น” ดังน้ีแล้ว จึงไป.
อถ นำ อุโภปิ ตสฺส มาตาปิตโร วิย หุตฺวา ตำ อุฏฺฐาเปตฺวา โภเชตฺวา 
“อิมานิ อกฺขรานิ ราชาว ปสฺสตุ, มา อญฺโญ -อิติ ตำ ปวตฺตึ ปกาเสตฺวา ยกฺขานุภาเวน โภชนปาติยำ อกฺขรานิ ฉินฺทิตฺวา คตา.

ในวันรุ่งข้ึน พวกราชบุรุษทำาความโกลาหลอยู่วา่ “พวกโจรลักเอาภณัฑะคือภาชนะไปจากราชตระกูลแล้ว” 
จึงปิดประตูทั้งหลาย แล้วค้นดู เมื่อไม่เห็นในพระนคร จึงออกจากพระนคร ตรวจดูข้างโน้นและข้างน้ี 
จึงเห็นถาดอันเป็นวิการแห่งทองคำาบนเกวียนที่บรรทกุฟืน 
จึงจับเด็กน้ัน ด้วยความสำาคัญวา่ “เด็กน้ีเป็นโจร” ดังน้ีแล้ว แสดงแด่พระราชา.
ปุนทิวเส “ราชกุลโต โจเรหิ ภาชนภณฺฑำ อวหฏำ -อิติ โกลาหลำ กโรนฺตา ทฺวารานิ ปิทหิตฺวา โอโลเกตฺวา ตตฺถ อปสฺสนฺตา 
นครา นิกฺขมิตฺวา อิโต จิโต จ โอโลเกนฺตา ทารุสกเฏ สุวณฺณปาตึ ทิสฺวา “อยำ โจโร -อิติ ตำ ทารกำ คเหตฺวา รญฺโญ ทสฺเสสุำ.

[เดก็ถูกไต่สวน]

พระราชาทอดพระเนตรเห็นอักษรทั้งหลายแลว้ ตรัสถามวา่ “น่ีอะไรกัน? พ่อ.”
ราชา อกฺขรานิ ทิสฺวา “กิเมตำ ตาต -อิติ ปุจฺฉิ.

เด็กน้ัน กราบทูลว่า 
“ข้าแตพ่ระองค์ผู้สมมติเทพ ข้าพระองค์ไม่ทราบ, มารดาบิดาของข้าพระองค์มาให้บริโภคในราตรี แล้วได้ยืนรักษาอยู่, 
ข้าพระองค์คดิวา่ ‘มารดาบิดารักษาเราอยู’่ จึงไม่มีความกลวัเลย เข้าถึงความหลับแล้ว, ข้าพระองค์ทราบเพียงเท่าน้ี.”
“นาหำ เทว ชานามิ,  มาตาปิตโร เม อาคนฺตฺวา รตฺตึ โภเชตฺวา รกฺขมานา อฏฺฐำสุ,  
อหำ ‘มาตาปิตโร มำ รกฺขนฺติ -อิติ นิพฺภโยว นิทฺทำ อุปคโต, เอตฺตกำ อหำ ชานามิ -อิติ อาห.

ลำาดับน้ัน แม้มารดาและบิดาของเด็กน้ัน ก็ได้ไปสู่ที่น้ันแล้ว.
อถสฺส มาตาปิตโรปิ ตำ ฐานำ อคมำสุ.

พระราชาทรงทราบความเป็นไปน้ันแล้ว ทรงพาชนท้ัง ๓ น้ัน ไปสู่สำานักพระศาสดา กราบทูลความเป็นไปท้ังปวงแล้ว ทูลถามว่า
“ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ พุทธานุสสติเท่าน้ัน ย่อมเป็นคุณชาติเครื่องรักษาหรอืหนอแล?  
หรือว่า อนุสสติอื่นแม้มีธัมมานุสสติเป็นต้นก็เป็นคุณชาติเครื่องรักษา.”
ราชา ตำ ปวตฺตึ ญตฺวา เต ตโยปิ ชเน อาทาย สตฺถุ สนฺติกำ คนฺตฺวา สพฺพำ อาโรเจตฺวา 
“กินฺนุ โข ภนฺเต พุทฺธานุสฺสติเยว รกฺขา โหติ  อุทาหุ ธมฺมานุสฺสติอาทโยปิ -อิติ ปุจฺฉิ.
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[พระศาสดาทรงแสดงฐานะ ๖]

ลำาดับน้ัน พระศาสดาตรัสแก่พระราชาน้ันวา่ “มหาบพิตร พุทธานุสสติอยา่งเดียวเท่าน้ัน เป็นคุณชาติเครื่องรักษาก็หามิได้, 
กจ็ิตอันชนเหล่าใดอบรมดีแล้วโดยฐานะ ๖  กจิด้วยการรักษาและป้องกันอย่างอื่น หรือดว้ยมนต์และโอสถ 
ย่อมไม่มีแก่ชนเหล่าน้ัน” ดังน้ีแล้ว เมื่อจะทรงแสดงฐานะ ๖ ได้ทรงภาษิตพระคาถาเหล่าน้ีวา่
อถสฺส สตฺถา “มหาราช น เกวลำ พุทฺธานุสฺสติเยว รกฺขา,  
เยสำ ปน ฉพฺพิเธน จิตฺตำ สุภาวิตำ, เตสำ อญฺเญน รกฺขาวรเณน วา มนฺโตสเธหิ วา กิจฺจำ นตฺถิ -อิติ วตฺวา 
ฉฏฺฐานานิ ทสฺเสนฺโต อิมา คาถา อภาสิ

“สติของชนเหล่าใด ไปแล้วในพระพุทธเจ้าเป็นนิตย์ ท้ังกลางวันท้ังกลางคืน, 
(ชนเหล่าน้ัน) เป็นสาวกของพระโคดม ต่ืนอยู่ด้วยดี ในกาลทุกเมื่อ.

“สุปฺปพุทฺธำ ปพุชฺฌนฺติ สทา โคตมสาวกา, 
ยสำ ทิวา จ รตฺโต จ นิจฺจำ พุทฺธคตา สติ.

สติของชนเหล่าใด ไปแล้วในพระธรรมเป็นนิตย์ ท้ังกลางวันทั้งกลางคืน, 
(ชนเหล่าน้ัน) เป็นสาวกของพระโคดม ต่ืนอยู่ด้วยดี ในกาลทุกเมื่อ.

สุปฺปพุทฺธำ ปพุชฺฌนฺติ สทา โคตมสาวกา, 
ยสำ ทิวา จ รตฺโต จ นิจฺจำ ธมฺมคตา สติ.

สติของชนเหล่าใด ไปแล้วในพระสงฆ์เป็นนิตย์ ทั้งกลางวันทั้งกลางคืน, 
(ชนเหล่าน้ัน) เป็นสาวกของพระโคดม ต่ืนอยู่ด้วยดี ในกาลทุกเมื่อ.

สุปฺปพุทฺธำ ปพุชฺฌนฺติ สทา โคตมสาวกา, 
ยสำ ทิวา จ รตฺโต จ นิจฺจำ สงฺฆคตา สติ.

สติของชนเหล่าใด ไปแล้วในกายเป็นนิตย์ ทั้งกลางวันทั้งกลางคืน, 
(ชนเหล่าน้ัน) เป็นสาวกของพระโคดม ต่ืนอยู่ด้วยดี ในกาลทุกเมื่อ.

สุปฺปพุทฺธำ ปพุชฺฌนฺติ สทา โคตมสาวกา, 
ยสำ ทิวา จ รตฺโต จ นิจฺจำ กายคตา สติ.

ใจของชนเหล่าใด ยินดีแลว้ในอันไม่เบียดเบียน ทั้งกลางวันทั้งกลางคืน, 
(ชนเหล่าน้ัน) เป็นสาวกของพระโคดม ต่ืนอยู่ด้วยดี ในกาลทุกเมื่อ.

สุปฺปพุทฺธำ ปพุชฺฌนฺติ สทา โคตมสาวกา, 
ยสำ ทิวา จ รตฺโต จ อหึสาย รโต มโน.

ใจของชนเหล่าใด ยินดีแลว้ในภาวนา ทั้งกลางวันทั้งกลางคืน, 
(ชนเหล่าน้ัน) เป็นสาวกของพระโคดม ต่ืนอยู่ด้วยดี ในกาลทุกเมื่อ.”

สุปฺปพุทฺธำ ปพุชฺฌนฺติ สทา โคตมสาวกา, 
ยสำ ทิวา จ รตฺโต จ ภาวนาย รโต มโน -อิติ.
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[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บาทพระคาถาว่า สุปฺปพุทธฺำ ปพุชฺฌนฺติ ความวา่ 
(ชนเหล่าน้ัน) ยึดสติอันไปแล้วในพระพุทธเจา้หลับอยู่น่ันเทียว เมื่อตื่น ชื่อว่าตื่นอยู่ด้วยดี.
ตตฺถ “สุปฺปพุทฺธำ ปพุชฺฌนฺติ -อิติ: พุทฺธคตำ สตึ คเหตฺวา สุปนฺตาเยว ปพุชฺฌนฺตา สุปฺปพุทฺธำ ปพุชฺฌนฺติ นาม.

บาทพระคาถาว่า สทา โคตมสาวกา ความวา่ ชือ่ว่าเป็นสาวกของพระโคดม เพราะความที่ตนเป็นผู้เกิดแล้วในที่สดุ
แห่งการฟังแห่งพระพุทธเจ้าโคตมโคตร (และ) เพราะความเป็นคืออันฟังอนุสาสนีของพระพุทธเจา้พระองค์น้ันน่ันแล.
สทา โคตมสาวกา -อิติ: โคตมโคตฺตสฺส พุทฺธสฺส สวนนฺเต ชาตตฺตา ตสฺเสว อนุสาสนีสวนตาย โคตมสาวกา.

สองบทวา่ พุทฺธคตา สติ ความว่า สติของชนเหล่าใด ปรารภพระพุทธคณุทั้งหลายอันตา่งด้วยคณุมีว่า “อิติปิ โส ภควา” 
เป็นต้น เกิดข้ึนอยู่ มีอยู่ตลอดกาลเป็นนิตย์, ชนเหล่าน้ัน ช่ือว่าตื่นอยู่ดว้ยดีแม้ในกาลทุกเมื่อ.
พุทฺธคตา สติ -อิติ: เยสำ๑ “อิติปิ โส ภควาติอาทิปฺปเภเท พุทฺธคุเณ อารพฺภ อุปฺปชฺชมานา สติ นิจฺจกาลำ อตฺถิ, 
เต สทาปิ สุปฺปพุทฺธำ ปพุชฺฌนฺติ -อิติ อตฺโถ.

กช็นเหล่าน้ัน เมื่อไม่อาจ (เพื่อจะกระทำา) อย่างน้ันได้ 
ทำาซ่ึงพุทธานุสสติไว้ในใจ ในวันหน่ึง ๓ เวลา ๒ เวลา  (หรือ) แม้เวลาเดียว ชื่อว่าตื่นอยู่ด้วยดีเหมือนกัน.
ตถา อสกฺโกนฺตา ปน เอกทิวสำ ตีสุ กาเลสุ  ทฺวีสุ กาเลสุ  เอกสฺมึปิ กาเล พุทฺธานุสฺสตึ มนสิกโรนฺตา สุปฺปพุทฺธำ ปพุชฺฌนฺติเยว นาม.

สองบทวา่ ธมฺมคตา สติ ความว่า 
สติที่ปรารภพระธรรมคุณทั้งหลาย อันตา่งด้วยคุณมีว่า “สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม” เป็นต้น อันเกิดข้ึนอยู่.
ธมฺมคตา สติ -อิติ “สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโมติอาทิปฺปเภเท ธมฺมคุเณ อารพฺภ อุปฺปชฺชมานา สติ.

สองบทวา่ สงฺฆคตา สติ ความวา่ 
สติที่ปรารภพระสังฆคุณทั้งหลาย อันต่างดว้ยคุณมีวา่ “สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ” เป็นต้น อันเกิดข้ึนอยู่.
สงฺฆคตา สติ -อิติ “สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆติอาทิปฺปเภเท สงฺฆคุเณ อารพฺภ อุปฺปชฺชมานา สติ.

สองบทวา่ กายคตา สติ ความวา่ สติอันเกิดข้ึนอยู่ ด้วยสามารถแห่งอาการ ๓๒  ดว้ยสามารถแห่งการอยู่ในป่าชา้ ๙ 
ด้วยสามารถแห่งการกำาหนดซ่ึงธาตุทั้ง ๔  หรือด้วยสามารถแห่งรูปฌาน มีนีลกสิณอันเป็นไปในภายในเป็นต้น.
กายคตา สติ -อิติ 
ทฺวตฺตึสาการวเสน วา นวสิวฏฺฐิกาวเสน วา จตุธาตุววฏฺฐานวเสน วา อชฺฌตฺตนีลกสิณาทิรูปชฺฌานวเสน วา อุปฺปชฺชมานา สติ.

สองบทวา่ อหึสาย รโต ความวา่ ยินดีแล้วในกรณุาภาวนา (การเจริญกรุณา) อันพระผู้มพีระภาคเจา้ตรัสไว้อยา่งน้ีวา่ 
“ภิกษุน้ันมใีจสหรคตด้วยกรุณา แผ่ไปตลอดทิศหน่ึงอยู่.”
อหึสาย รโต -อิติ: “โส กรุณาสหคเตน เจตสา เอกำ ทิสำ ผริตฺวา วิหรติ -อิติ๒ เอวำ วุตฺตาย กรุณาภาวนาย รโต.

บทวา่ ภาวนาย ได้แก่ เมตตาภาวนา.
ภาวนาย -อิติ: เมตฺตาภาวนาย.

๑ สี. ย.ุ “เยสำ -อิติ นตถฺิ.
๒ ที. สี. ๙/๓๑๐.
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จริงอยู่ ภาวนาที่เหลือแม้ทั้งหมด พระผู้มพีระภาคทรงประสงค์เอาในบทวา่ “ภาวนาย” น้ี 
เพราะความที่กรุณาภาวนาพระองค์ตรัสไว้แล้วในหนหลังแม้โดยแท้, 
ถึงดังน้ัน เมตตาภาวนาเท่าน้ัน พระองค์ทรงประสงค์เอาในบทวา่ “ภาวนาย” น้ี.
กิญฺจาปิ หิ เหฏฺฐา กรุณาภาวนาย วุตฺตตฺตา อิธ สพฺพาปิ อวเสสา ภาวนา, อิธ ปน เมตฺตาภาวนาว อธิปฺเปตา.

คำาที่เหลือ ผู้ศึกษาพึงทราบโดยนัยที่กล่าวแล้วในคาถาต้นน่ันเทียว.
เสสำ ปฐมคาถายำ วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพำ.

ในกาลจบเทศนา ทารกน้ัน ดำารงอยู่ในโสดาปัตติผล พร้อมดว้ยมารดาและบิดาแล้ว.
เทสนาวสาเน โส ทารโก มาตาปิตูหิ สทฺธึ โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหิ.

ครั้นภายหลัง ชนแม้ทั้งหมดบวชแล้วบรรลุพระอรหัต.
ปจฺฉา ปน ปพฺพชิตฺวา สพฺเพปิ อรหตฺตำ ปาปุณึสุ.

เทศนาได้มีประโยชน์ แม้แก่ชนผู้ประชุมกันแล้ว ดังน้ีแล.
สมฺปตฺตานำปิ สาตฺถิกา เทสนา อโหสิ -อิติ.

เรื่องนายทารุสากฏิกะ จบ.
ทารุสากฏิกวตฺถุ.
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๖. เรื่องภกิษุวัชชีบุตร
๖. วชฺชีปุตฺตกภิกฺขุวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อทรงอาศัยกรุงไพศาลี ประทับอยู่ในป่ามหาวัน ทรงปรารภภิกษุผู้เป็นโอรสของเจา้วัชชรีูปใดรูปหน่ึง 
ทีพ่ระธรรมสังคาหกจารย์ กล่าวหมายเอาวา่ 
“ภิกษุผู้เป็นโอรสของเจ้าวัชชี รูปใดรูปหน่ึง อยู่ในราวป่าแห่งใดแห่งหน่ึง ใกล้เมืองไพศาลี. 
กโ็ดยสมัยน้ันแล ในกรุงไพศาลี มีการเล่นมหรสพตลอดคืนยังรุ่ง. 
ครั้งน้ันแล ภิกษุน้ัน ได้ยินเสียงกึกก้องแห่งดนตรีที่เขาตีแล้วและประโคมแลว้ ครำ่าครวญอยู่ กล่าวคาถาน้ีในเวลาน้ีว่า

“พวกเราผู้เดียว ย่อมอยู่ในป่า เหมือนไม้ที่เขาทิ้งไว้แล้วในป่า, 
ในราตรีเช่นน้ี บัดน้ี ใครเล่าที่เลวกวา่พวกเรา.” 

ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “ทุปฺปพพฺชฺชำ ทรุภิรมำ” เป็นต้น.
“ทุปฺปพฺพชฺชำ ทุรภิรมำ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เวสาลิยำ นิสฺสาย มหาวเน วิหรนฺโต อญฺญตรำ วชฺชีปุตฺตกำ ภิกฺขุำ อารพฺภ กเถสิ, 
ยำ สนฺธาย วุตฺตำ “อญฺญตโร วชฺชีปุตฺตโก ภิกฺขุ เวสาลิยำ วิหรติ อญฺญตรสฺมึ วนสณฺเฑ. 
เตน โข ปน สมเยน เวสาลิยำ สพฺพรตฺตึ ฉณวาโร โหติ. 
อถโข โส ภิกขุ เวสาลิยำ ตุริยตาฬิตวาทิตนิคฺโฆสสทฺทำ สุตฺวา ปริเทวมาโน ตายำ เวลายำ อิมำ คาถมาห

“เอกกา มยำ อรญฺเญ วิหราม 
อปวิทฺธำว วนสฺมึ ทารุกำ, 
เอตาทิสิกาย รตฺติยา 
โก สุ ทานิ อมฺเหหิ ปาปิโย -อิติ.

[เสียงกกึก้องเป็นปรปักษ์ต่อสมณเพศ]

| ได้ยินว่า ภิกษุน้ันเป็นราชโอรสในแคว้นวัชชี สละราชสมบัติที่ถึงแล้วตามวาระ บวชแล้ว,  ในกรุงไพศาลี 
| โส กิร วชฺชีรฏฺเฐ ราชปุตฺโต วาเรน สมฺปตฺตำ รชฺชำ ปหาย ปพฺพชิโต,  เวสาลิยำ 

เมื่อทั่วทั้งพระนคร อันเขาประดับแล้ว ดว้ยเครื่องประดับทั้งหลาย มธีงชัยและธงแผ่นผ้าเป็นต้น 
กระทำาให้เน่ืองเป็นอันเดียวกันกับชั้นจาตุมหาราช,
จาตุมฺมหาราชิเกหิ สทฺธึ เอกาพทฺธำ กตฺวา สกลนคเร ธชปตากาทีหิ ปฏิมณฺฑิเต, 

เมื่อวาระเป็นที่เล่นมหรสพ ตลอดคืนยังรุ่ง ในวันเพ็ญเป็นที่บานแห่งดอกโกมุทเป็นไปอยู่, 
โกมุทิยา ปุณฺณมาย สพฺพรตฺตึ ฉณวาเร วตฺตมาเน, 

ได้ยินเสียงกึกก้องแห่งดนตรี มีกลองเป็นต้นทีเ่ขาตีแล้ว และเสียงดนตรีมีพิณเป็นต้น ที่เขาประโคมแล้ว,
เภริอาทีนำ ตุริยานำ ตาฬิตานำ นิคฺโฆสำ วีณาทีนญฺจ วาทิตานำ สทฺทำ สุตฺวา, 
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เมื่อพระราชา ๗,๗๐๗ พระองค์ และข้าราชบริพารทั้งหลาย มีอุปราชและเสนาบดีเป็นต้นของพระราชาเหล่าน้ัน 
ก็มจีำานวนเท่าน้ันเหมือนกัน ซ่ึงมีอยู่ในกรุงไพศาลี  ประดับประดาแลว้ กา้วลงสู่ถนนเพื่อต้องการจะเล่นนักษัตร,
ยานิ เวสาลิยำ สตฺต ราชสหสฺสานิ สตฺต ราชสตานิ สตฺต จ ราชาโน, ตตฺตกาเยว จ เนสำ อุปราชเสนาปติอาทโย,  
เตสุ อลงฺกตปฏิยตฺเตสุ นกฺขตฺตกีฬนตฺถาย วีถึ โอติณฺเณสุ, 

จงกรม๑อยู่ ทีจ่งกรมใหญ่ ประมาณ ๖๐ ศอก เห็นพระจันทร์เต็มดวงเด่นอยู่ในกลางท้องฟ้า ยืนพิงแผ่นกระดาน 
ณ ที่สุดจงกรมแล้ว มองดูอตัภาพประดุจไม้ทีเ่ขาทิ้งไวใ้นป่า เพราะความที่ตนเว้นแล้วจากผ้าสำาหรับโพกและเครื่องอลังการ
สฏฺฐิหตฺเถ มหาจงฺกเม จงฺกมมาโน  คคนมชฺเฌ ฐิตำ ปุณฺณจนฺทำ ทิสฺวา  จงฺกมโกฏิยำ ผลกำ นิสฺสาย ฐิโต  
เวฐนาลงฺการวิรหิตตฺตา วเน ฉฑฺฑิตทารุกำ วิย อตฺตภาวำ โอโลเกตฺวา 

คดิอยู่วา่ “คนอื่นที่เลวกวา่เรา มีอยู่หรือหนอ?” 
แม้ประกอบด้วยคุณมีการอยู่ป่าเป็นวัตรเป็นต้นตามปกติ ถูกความไม่ยินดียิ่งบีบคั้นแล้ว ในขณะน้ัน จึงกล่าวอย่างน้ัน. |
“อตฺถิ นุ โข อญฺโญ อมฺเหหิ ลามกตโร -อิติ จินฺเตนฺโต ปกติยา อารญฺญกาทิคุณยุตฺโตปิ ตสฺมึ ขเณ อนภิรติยา ปีฬิโต เอวมาห. |

[เทวดากล่าวคาถาให้เกิดความสงัเวช]

ทา่นได้ยินคาถาน้ี ซ่ึงเทวดาผู้สิงอยู่ในไพรสณฑ์น้ันกล่าวว่า
“ทา่นผู้เดียว อยูใ่นป่า เหมือนไม้ที่เขาทิ้งไว้ในป่า, 
ชนเป็นอันมาก ย่อมกระหยิ่ม๒ต่อทา่นน้ัน 
ราวกะวา่พวกสัตว์นรก กระหยิ่มต่อชนทั้งหลาย ผู้ไปสู่สวรรค์ ฉะน้ัน.”

ด้วยความประสงค์วา่ “เราจักยังภิกษุน้ีให้สังเวช” ในวันรุ่งข้ึน เข้าไปเฝ้าพระศาสดา ถวายบังคมแล้วน่ัง.
โส ตสฺมึ วนสณฺเฑ อธิวตฺถาย เทวตาย “อิมำ ภิกฺขุำ สำเวเชสฺสามิ -อิติ อธิปฺปาเยน

“เอกโก ตฺวำ อรญฺเญ วิหรสิ 
อปวิทฺธำว วนสฺมึ ทารุกำ, 
ตสฺส เต พหุกา ปิหยนฺติ 
เนรยิกา วิย สคฺคคามินำ -อิติ

วุตฺตำ อิมำ คาถำ สุตฺวา ปุนทิวเส สตฺถารำ อุปสงฺกมิตฺวา วนฺทิตฺวา นิสีทิ.

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

พระศาสดา ทรงทราบเรื่องน้ันแล้ว ประสงคจ์ะทรงประกาศความที่ฆราวาสเป็นทุกข์ จึงทรงรวบรวมทุกข์ ๕ อย่างแล้ว 
ตรัสพระคาถาน้ีว่า

“การบวชก็ยาก การยินดีก็ยาก เรือนที่ปกครองไม่ดี ให้เกิดทุกข์  
การอยูร่่วมกับผู้เสมอกัน๑ เป็นทุกข์  
ไมพ่ึงเป็นผู้เดินทางไกล และไม่พึงเป็นผู้อันทุกข์ติดตาม.”

สตฺถา ตำ ปวตฺตึ ญตฺวา ฆราวาสสฺส ทุกฺขตำ ปกาเสตุกาโม ปญฺจ ทุกฺขานิ สโมธาเนตฺวา อิมำ คาถมาห

“ทุปฺปพฺพชฺชำ ทุรภิรมำ ทุราวาสา ฆรา ทุกฺขา 
ทุกฺโข สมานสำวาโส ทุกฺขานุปติตทฺธคู; 
ตสฺมา น จทฺธคู สิยา น จ ทุกฺขานุปติโต สิยา -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทว่า ทุปฺปพพฺชฺชำ ความว่า ชื่อวา่ การละกองแห่งโภคะน้อยกต็าม มากกต็าม และเครือญาติ 
บวชมอบอุระ๒ ในศาสนาน้ี เป็นการยาก.
ตตฺถ ทุปฺปพฺพชฺชำ -อิติ อปฺปํ วา มหนฺตำ วา โภคกฺขนฺธำ เจว ญาติปริวฏฺฏญฺจ ปหาย อิมสฺมึ สาสเน อุรำ ทตฺวา ปพฺพชฺชำ นาม ทุกฺขำ.

บทวา่ ทรุภิรมำ ความว่า การที่กุลบุตรแม้บวชแล้วอย่างน้ัน สืบต่อความเป็นไปแห่งชีวติ ด้วยการเที่ยวไปเพื่อภิกษา ยินดียิ่ง 
ด้วยสามารถแห่งการคุ้มครองกองแห่งศีลไม่มีประมาณและบำาเพ็ญข้อปฏิบัติธรรมสมควรแกธ่รรมให้บริบูรณ์ เป็นการยาก.
ทรุภิรมำ -อติิ: เอวำ ปพฺพชิเตนาปิ ภกิฺขาจริยาย ชวีิตวุตฺตึ ฆฏนฺเตน อปริมาณสีลกฺขนฺธโคปนธมฺมานุธมฺมปฏิปตตฺิปูรณวเสน 
อภริมิตุำ ทุกฺขำ.

บทวา่ ทรุาวาสา ความวา่ ก็ราชกิจของพระราชา อิสรกจิของอิสรชนทั้งหลาย อันผู้ครองเรือนต้องนำาไป, 
ชนข้างเคียงและสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติธรรม อันผู้ครองเรือนต้องสงเคราะห์, 
แม้เมื่อเป็นอย่างน้ี การครองเรือนก็เต็มได้โดยยาก เหมือนหม้อที่ทะลุและมหาสมุทร; 
เพราะฉะน้ัน ช่ือว่าเรือนเหล่าน้ัน ท่ีปกครองไม่ดี จึงช่ือว่าให้เกิดทุกข์ คือให้ลำาบากเพ่ือจะอยู่ครอบครอง๓ เพราะเหตุน้ันน่ันแล.
ทุราวาสา -อิติ: ยสฺมา ปน ฆรำ อาวสนฺเตน ราชูนำ ราชกิจฺจำ อิสฺสรานำ อิสฺสรกิจฺจำ วหิตพฺพำ, 
ปริชโน๔ เจว ธมฺมิกา จ สมณพฺราหฺมณา สงฺคหิตพฺพา,  เอวำ สนฺเตปิ, ฆราวาโส ฉิทฺทฆโฏ วิย มหาสมุทฺโท วิย จ ทุปฺปูโร; 
ตสฺมา ฆรา นาเมเต ทุราวาสา ทุกฺขา อาวสิตุำ เตเนว การเณน ทุกฺขา -อิติ อตฺโถ.

๑ ตามนยัอรรถกถา ประสงค์จะให้หมายความว่า การอยู่ร่วมกับผู้ไม่เสมอกัน.
๒ ถวายชีวิต
๓ อีกนยัหนึ่ง อาวสิตุำ ฯเปฯ ทุกฺขา แปลว่า คือ การอยู่ครอง (เรือน) ช่ือว่าให้ลำาบาก เพราะเหตุนั้นนั่นแล.
๔ ยุ. ปริชนา.
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บาทพระคาถาว่า ทุกฺโข สมานส  ำ  วาโส   ความว่า จริงอยู่ ชนเหล่าใด เป็นคฤหัสถ์ แม้เสมอกันโดยชาติ โคตร ตระกูล และโภคะ ก็ตาม 
เป็นบรรพชติ เสมอกันโดยคุณทั้งหลาย มีศีล อาจาระ และพาหุสัจจะเป็นต้นกต็าม 
(แต่) กล่าวคำาเป็นต้นว่า “ท่านเป็นใคร? เราเป็นใคร?” เป็นผู้ขวนขวายในอธิกรณ์อยู่, 
ชนเหล่าน้ัน ชื่อว่าผู้ไม่เสมอกัน, ชื่อว่าการอยู่ร่วมกับชนเหล่าน้ัน เป็นทุกข์.
ทุกฺโข สมานสำวาโส -อิติ: คิหิโน หิ เย ชาติโคตฺตกุลโภเคหิ  ปพฺพชิตา วา สีลาจารพาหุสจฺจาทีหิ สมานาปิ หุตฺวา 
“โกสิ ตฺวำ, โก อหนฺติอาทีนิ วตฺวา อธิกรณปฺปสุตา โหนฺติ,  เต อสมานา นาม,  เตหิ สทฺธึ สำวาโส นาม ทุกฺโข -อิติ อตฺโถ.

บาทพระคาถาว่า ทุกฺขานุปติตทธฺคู ความวา่ 
ชนเหล่าใด ชื่อว่าผู้เดินทางไกล เพราะความเป็นผู้ดำาเนินไปสู่ทางไกล กล่าวคอื วัฏฏะ; ชนเหล่าน้ัน ถูกทกุข์ติดตามแท้.
ทุกฺขานุปติตทฺธคู -อิติ: เย วฏฺฏสงฺขาตำ อทฺธานำ ปฏิปนฺนตฺตา อทฺธคู; เต ทุกฺเขน อนุปติตาว.

สองบทวา่ ตสฺมา น จทธฺคู ความวา่ แม้ความเป็นผู้อันทุกข์ติดตาม ก็เป็นทุกข์ แม้ความเป็นผู้เดินทางไกล ก็เป็นทุกข์; 
เพราะฉะน้ัน บุคคลไม่พึงเป็นผู้ชื่อวา่เดินทางไกล เพราะการเดินทางไกล กล่าวคือ วัฏฏะ 
คือ ไม่พึงเป็นผู้อันทุกข์มีประการดังกล่าวแล้วติดตามด้วย.
ตสฺมา น จทฺธคู -อิติ: ยสฺมา ทุกฺขานุปติตภาโวปิ ทุกฺโข อทฺธคูภาโวปิ ทุกฺโข; 
ตสฺมา วฏฺฏสงฺขาตำ อทฺธานำ คมนตาย อทฺธคูปิ น ภเวยฺย  วุตฺตปฺปกาเรน ทุกฺเขน อนุปติโตปิ น ภเวยฺย -อิติ อตฺโถ.

ในกาลจบเทศนา ภิกษุน้ันเบ่ือหน่ายในทุกข์ทีพ่ระองคต์รัสในฐานะ ๕ แลว้ ทำาลายสังโยชน์อันเป็นเบ้ืองตำ่า๑ ๕ 
อันเป็นส่วนเบ้ืองสูง๒ ๕ ดำารงอยู่ในพระอรหัตแล้ว ดังน้ีแล.
เทสนาวสาเน โส ภิกฺขุ ปญฺจสุ ฐาเนสุ ทสฺสิเต ทุกฺเข นิพฺพินฺทนฺโต  ปญฺโจรมฺภาคิยานิ จ ปญฺจุทฺธมฺภาคิยานิ จ สำโยชนานิ ปทาเลตฺวา
อรหตฺเต ปติฏฺฐหิ -อิติ.

เรื่องภกิษุวัชชีบุตร จบ.
วชฺชีปุตฺตกภิกฺขุวตฺถุ.

๑ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส กามราคะ ปฏิฆะ
๒ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา
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๗. เรื่องจิตตคฤหบดี
๗. จิตฺตคหปติวตฺถุ.

พระศาสดา เม่ือประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภจิตตคฤหบดี ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “สทฺโธ สีเลน สมฺปนฺโน” เป็นต้น.
“สทฺโธ สีเลน สมฺปนฺโน -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต จิตฺตคหปตึ อารพฺภ กเถสิ.

[ลาภสักการะเกิดขึHนแก่จิตตคฤหบดี]

เรื่องข้าพเจ้าให้พิสดารแล้ว ในวรรณนาแห่งพระคาถา ในพาลวรรควา่ “อสนฺตำ ภาวมจิฺเฉยฺย” เป็นต้น.
วตฺถุ พาลวคฺเค “อสนฺตำ ภาวมิจฺเฉยฺย -อิติ คาถาวณฺณนายำ วิตฺถาริตำ.

แม้พระคาถา (น้ี) ก็มาแล้วในพาลวรรคน้ันเหมือนกัน.
คาถาปิ ตตฺเถวาคตา.

จริงอยู่ ในพาลวรรคน้ัน ข้าพเจา้กลา่วไว้ว่า “(พระอานนทเถระ ทูลถามพระศาสดาว่า) “ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ 
ก็สกัการะน้ีเกิดข้ึนแก่คฤหบดีน่ัน แม้ผู้มาสู่สำานักของพระองค์เท่าน้ันหรอื? หรือแม้ไปในที่อื่นก็เกิดข้ึนเหมือนกัน?”
วุตฺตำ หิ ตตฺถ “กึ ปน ภนฺเต เอตสฺส ตุมฺหากำ สนฺติกำ อาคจฺฉนฺตสฺเสวายำ สกฺกาโร อุปฺปชฺชติ 
อุทาหุ อญฺญตฺถ คจฺฉนฺตสฺสาปิ อุปฺปชฺเชยฺย -อิติ.๑

พระศาสดา ตรัสวา่ “อานนท์ เมื่อจิตตคฤหบดีน้ันมาสู่สำานักของเรากด็ี ไปในที่อื่นก็ดี, สักการะย่อมเกิดข้ึนทั้งน้ัน, 
เพราะอุบาสกน้ี เป็นผู้มีศรัทธา เลื่อมใส สมบูรณ์ดว้ยศีล, อุบาสกผู้เป็นปานน้ี ย่อมไปประเทศใดๆ; 
ลาภสักการะ ย่อมเกดิแก่เขาในประเทศน้ันๆ ทีเดียว” ดังน้ีแล้ว จึงตรัสพระคาถาน้ีว่า
“อานนฺท มม สนฺติกำ อาคจฺฉนฺตสฺสาปิ อญฺญตฺถ คจฺฉนฺตสฺสาปิ ตสฺส อุปฺปชฺชติเยว, อยำ หิ อุปาสโก สทฺโธ ปสนฺโน สมฺปนฺนสีโล, 
เอวรูโป ยำ ยำ ปเทสำ๒ ภชติ; ตตฺถ ตตฺเถวสฺส ลาภสกฺกาโร นิพฺพตฺตติ -อิติ วตฺวา อิมำ คาถมาห

“ผู้มีศรัทธา สมบูรณด์้วยศีล เพียบพร้อมดว้ยยศ และโภคะ 
จะไปประเทศใดๆ, ย่อมเป็นผู้อันเขาบูชาแล้ว ในประเทศน้ันๆ ทีเดียว.”

“สทฺโธ สีเลน สมฺปนฺโน ยโสโภคสมปฺปิโต 
ยำ ยำ ปเทสำ ภชติ; ตตฺถ ตตฺเถว ปูชิโต -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทว่า สทฺโธ ได้แก่ ผู้ประกอบด้วยศรัทธาอันเป็นโลกิยะและโลกุตระ.
ตตฺถ “สทฺโธ -อิติ: โลกิยโลกุตฺตราย สทฺธาย สมนฺนาคโต.

๑ ยุ. อุปฺปชฺเชถ -อิติ.
๒ ยุ. ทิสำ.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๗ หน้า ๑๖๙  • ๗. เร่ืองจิตตคฤหบดี • [แก้อรรถ]

บทวา่ สีเลน ความวา่ ศีลมี ๒ อยา่ง คือ ศีลสำาหรับผู้ครองเรือน ศีลสำาหรับผู้ไม่ครองเรือน, ใน ๒ อยา่งน้ัน 
ศีลสำาหรับผู้ครองเรือน พระผู้มพีระภาคทรงประสงค์เอาในบทน้ี, ความว่า ผู้ประกอบด้วยศีลสำาหรับผู้ครองเรือนน้ัน.
สีเลน -อิติ: “อาคาริยสีลำ อนาคาริยสีลำ -อิติ๑ ทุวิธำ สีลำ, เตสุ อิธ อาคาริยสีลำ๒ อธิปฺเปตำ, “เตน สมนฺนาคโต -อิติ อตฺโถ.

บาทพระคาถาว่า ยโสโภคสมปฺปิโต ความว่า ผู้ประกอบแล้ว
ด้วยยศสำาหรับผู้ครองเรือน กลา่วคือ ความมีอุบาสก ๕๐๐ เป็นบรวิาร เช่นของชนทั้งหลายมีอนาถบิณฑิกเศรษฐีเป็นต้น และ 
ด้วยโภคะ ๒ อยา่ง (คือ) โภคะมีทรพัย์และข้าวเปลือกเป็นต้น อย่าง ๑ กลา่วคืออริยทรัพย์ ๗ อยา่ง ๑.
ยโสโภคสมปฺปิโต -อิติ: ยาทิโส อนาถปิณฺฑิกาทีนำ ปญฺจอุปาสกสตปริวารสงฺขาโต อาคาริยยโส, ตาทิเสเนว ยเสน 
ธนธญฺญาทิโก เจว สตฺตวิธอริยธนสงฺขาโต จ ทุวิโธ โภโค เตน จ สมนฺนาคโต -อิติ อตฺโถ.

สองบทวา่ ยำ ยำ เป็นต้น ความว่า กุลบุตรผู้เห็นปานน้ี ไปสู่ประเทศใดๆ ในทิศทั้งหลายมีปุรตัถิมทิศเป็นต้น; 
ย่อมเป็นผู้อันเขาบูชาแล้วในประเทศน้ันๆ ด้วยลาภและสักการะเห็นปานน้ันเทียว.
ยำ ยำ -อิติ: ปุรตฺถิมาทีสุ ทิสาสุ เอวรูโป กุลปุตฺโต ยำ ยำ ปเทสำ ภชติ; ตตฺถ ตตฺถ เอวรูเปน ลาภสกฺกาเรน ปูชิโต ว โหติ -อิติ.

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลอุริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ -อิติ.

เรื่องจิตตคฤหบดี จบ.
จิตฺตคหปติวตฺถุ.

๑ ยุ. อคาริยสีลำ อนาคาริยสีลำ -อิติ.
๒ อนุตตฺานตฺตทีปนายำ อนาคาริยสีลำ -อิติ ทิสฺสติ.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๗ หน้า ๑๗๐  • ๘. เร่ืองนางจูฬสุภัททา • ๘. เร่ืองนางจูฬสุภัททา

๘. เรือ่งนางจูฬสุภัททา
๘. จูฬสุภทฺทาวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภธิดาของอนาถบิณฑิกเศรษฐี ชื่อจูฬสุภทัทา ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า 
“ทูเร สนฺโต ปกาเสนฺติ” เป็นต้น.
“ทูเร สนฺโต ปกาเสนฺติ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต อนาถปิณฺฑิกสฺส ธีตรำ จูฬสุภทฺทำ นาม อารพฺภ กเถสิ.

[สองเศรษฐีท้ำากติกาต่อกัน]

ดังได้สดับมา เศรษฐีบุตร ชื่ออุคคะ ชาวอุคคนคร ได้เป็นสหายของอนาถบิณฑิกเศรษฐี ตั้งแต่เวลาที่ยังเป็นหนุ่ม.
อนาถปิณฺฑิกสฺส กิร ทหรกาลโต ปฏฺฐาย อุคฺคนครวาสี อุคฺโค นาม เสฏฺฐิปุตฺโต สหายโก อโหสิ. 

สหายทั้ง ๒ น้ัน เรียนศิลปะอยู่ในตระกูลอาจารย์เดียวกัน ทำากติกาต่อกันว่า 
“ในเวลาที่เราทั้ง ๒ เจริญวัย เมื่อบุตรและธิดาเกิดแล้ว, ผู้ใดขอธดิาเพื่อประโยชน์แก่บุตร: ผู้น้ันต้องให้ธิดาแก่ผู้น้ัน”
เต เอกาจริยกุเล สิปฺปํ อุคฺคณฺหนฺตา อญฺญมญฺญำ กติกำ กรึสุ 
“อมฺหากำ วยปฺปตฺตกาเล ปุตฺตธีตาสุ ชาตาสุ, โย ปุตฺตสฺส อตฺถาย ธีตรำ วาเรติ; เตน ตสฺส ธีตา ทาตพฺพา -อิติ.

เขาทั้ง ๒ เจริญวัยแล้ว ดำารงอยูใ่นตำาแหน่งเศรษฐีในนครของตนๆ.
เต อุโภปิ วยปฺปตฺตา อตฺตโน อตฺตโน นคเร เสฏฺฐิฏฺฐาเน ปติฏฺฐหึสุ.

สมัยหน่ึง อุคคเศรษฐี ประกอบการค้าขาย ได้ไปยังกรุงสาวตัถีด้วยเกวียน ๕๐๐ เล่ม.
เอกสฺมึ สมเย อุคฺคเสฏฺฐี วณิชฺชำ ปโยเชนฺโต ปญฺจหิ สกฏสเตหิ สาวตฺถึ อคมาสิ.

อนาถบิณฑิกเศรษฐี เรียกนางจฬูสุภัททาธิดาของตนมาสั่งวา่ 
“แม่ บิดาของเจา้ชื่ออุคคเศรษฐีมา,  กิจที่ควรทำาแก่เขา จงเป็นภาระของเจ้า.”
อนาถปิณฺฑิโก อตฺตโน ธีตรำ จูฬสุภทฺทำ อามนฺเตตฺวา 
“อมฺม ปิตา เต อุคฺคเสฏฺฐี นาม อาคโต, ตสฺส กตฺตพฺพกิจฺจำ ตว ภาโร -อิติ อาณาเปสิ.

[อุคคเศรษฐีขอนางจูฬาสุภัททาเพ่ือบุตร]

นางรับว่า “ดีละ” จึงจัดโภชนะมีแกงและกับเป็นต้น ดว้ยมือของตนเอง จำาเดิมแตว่ันอุคคเศรษฐีน้ันมา, 
เตรียมวัตถุตา่งๆ มรีะเบียบดอกไม้ ของหอม และเครื่องลูบไล้เป็นต้นไว้, 
ในเวลาบริโภค ก็จัดนำ้าสำาหรับอาบไว้เพื่อท่านเศรษฐีน้ัน ตั้งแต่เวลาอาบนำ้าไป ย่อมทำากิจทุกอย่างสำาเร็จเรียบร้อย.
สา “สาธุ -อิติ ปฏิสฺสุณิตฺวา ตสฺส อาคตทิวสโต ปฏฺฐาย สหตฺเถเนว สูปพฺยญฺชนาทีนิ สมฺปาเทติ, 
มาลาคนฺธวิเลปนาทีนิ อภิสงฺขโรติ, โภชนกาเล ตสฺส นหาโนทกำ ปฏิยาทาเปตฺวา นหานกาลโต ปฏฺฐาย สพฺพกิจฺจานิ สาธุกำ กโรติ.
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อุคคเศรษฐี เห็นอาจารสมบัติของนางสุภทัทาน้ันแล้ว มจีิตเลื่อมใส ในวันหน่ึง น่ังอยูก่ับ๑อนาถบิณฑิกเศรษฐี 
ด้วยกถาอันปรารภความสุขแล้ว ให้อนา่ถบิณฑิกเศรษฐีระลกึ ดว้ยถ้อยคำาวา่ 
“ในเวลายังเป็นหนุ่ม เราทั้ง ๒ ทำากตกิาชื่ออยา่งน้ีไว้แล้ว” จึงขอนางจูฬสุภัททา เพือ่ประโยชน์แก่บุตรของตน.
อุคฺคเสฏฺฐี ตสฺสา อาจารสมฺปตฺตึ ทิสฺวา ปสนฺนจิตฺโต เอกทิวสำ อนาถปิณฺฑิเกน สทฺธึ สุขกถาย นิสินฺโน 
“มยำ ทหรกาเล เอวำ นาม กติกำ กริมฺหา -อิติ สาเรตฺวา จูฬสุภทฺทำ อตฺตโน ปุตฺตสฺสตฺถาย วาเรสิ.

| แต่อุคคเศรษฐีน้ัน โดยปกติเป็นมิจฉาทิฏฐิ; เพราะฉะน้ัน อนาถบิณฑิกเศรษฐี จึงกราบทูลความน้ันแด่พระทศพล 
อันพระศาสดา ทรงเห็นอุปนิสัยของอุคคเศรษฐีแล้วทรงอนุญาต, จึงปรึกษากับภรรยา แล้วรับคำาของอุคคเศรษฐีน้ัน 
กำาหนดวัน (แต่งงาน) แล้ว, ทำาสกัการะเป็นอันมาก เหมือนอย่างธนญชัยเศรษฐีให้นางวิสาขาผู้เป็นธิดา แล้วส่งไปฉะน้ัน, 
เรียกนางสุภัททามาแล้ว 
| โส ปน ปกติยา มิจฺฉาทิฏฺฐิโก; ตสฺมา ทสพลสฺส ตมตฺถำ อาโรเจตฺวา สตฺถารา อุคฺคเสฏฺฐิโน อุปนิสฺสยำ ทิสฺวา อนุญฺญาโต, 
ภริยาย สทฺธึ มนฺเตตฺวา ตสฺส วจนำ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา ทิวสำ ฐเปตฺวา  
ธีตรำ วิสาขำ ทตฺวา อุยฺโยเชนฺโต ธนญฺชยเสฏฺฐี วิย มหนฺตำ สกฺการำ กตฺวา สุภทฺทำ อามนฺเตตฺวา 

ให้โอวาท ๑๐ ข้อ เป็นต้นว่า “แม้ธรรมดาสตรีผูอ้ยู่ในตระกูลพ่อผวั ไม่ควรนำาไฟภายในออกไปภายนอก” 
โดยนัยที่ธนญชัยเศรษฐีให้แก่นางวิสาขาน่ันแล 
“อมฺม สสฺสุรกุเล วสนฺติยา นาม อนฺโต อคฺคิ พหิ น นีหริตพฺโพ -อิติ ธนญฺชยเสฏฺฐินา วิสาขาย ทินฺนนเยเนว ทส โอวาเท ทตฺวา 

เมื่อจะส่งไป ยึดเอากุฎุมพี ๘ คนให้เป็นผู้รับรองว่า “ถ้าโทษของธดิาข้าพเจ้า เกิดข้ึนในที่ไปแล้ว, พวกท่านต้องชำาระ,” 
ในวันเป็นที่ส่งธิดาน้ันไป ถวายมหาทานแก่ภิกษุสงฆ์มพีระพทุธเจ้าเป็นประมุขแล้ว, ส่งธิดาไปดว้ยสักการะเป็นอันมาก 
ประหน่ึงจะแสดงความเจริญแห่งผลสุจรติทั้งหลาย อันธิดาทำาไว้แล้วในภพก่อน ให้ปรากฏแก่ชาวโลก. |
อุยฺโยเชนฺโต “สเจ เม คตฏฺฐาเน ธีตุ โทโส อุปฺปชฺชติ, ตุมฺเหหิ โสเธตพฺโพ -อิติ อฏฺฐ กุฏุมฺพิเก ปาฏิโภเค คเหตฺวา, 
ตสฺสา อุยฺโยชนทิวเส พุทฺธปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺส มหาทานำ ทตฺวา, 
ปุริมภเว ธีตรา กตานำ สุจริตานำ ผลวิภูตึ โลกสฺส ปากฏำ กตฺวา ทสฺเสนฺโต วิย มหนฺเตน สกฺกาเรน ธีตรำ อุยฺโยเชสิ. |

ในเวลานางถึงอุคคนครโดยลำาดับ มหาชนพร้อมกับตระกูลพ่อผวั ไดท้ำาการต้อนรับ.
ตสฺสา อนุปุพฺเพน อุคฺคนครำ ปตฺตกาเล สสฺสุรกุเลน สทฺธึ มหาชโน ปจฺจุคฺคมนำ อกาสิ.

ฝา่ยนางจูฬสุภทัทาน้ัน แสดงตนแก่ชาวนครทั้งสิ้น เหมือนนางวิสาขา เพื่อทำาสิริสมบัติของตนให้ปรากฏ  ยืนอยู่บนรถ 
เข้าไปสู่นคร รับเครื่องบรรณาการที่ชาวนครส่งมาแล้ว ส่งไป (ตอบแทน) แก่ชนเหล่าน้ันๆ ด้วยสามารถแห่งวัตถุตามสมควร  ได้
ทำาชาวนครทั้งสิ้นให้เน่ืองเป็นอันเดียวกับด้วยคุณของตน.
สาปิ อตฺตโน สิริวิภวำ ปากฏำ กาตุำ วิสาขา วิย สกลนครสฺส อตฺตานำ ทสฺเสนฺตี  รเถ ฐตฺวา นครำ ปวิสิตฺวา 
นาคเรหิ เปสิตำ ปณฺณาการำ คเหตฺวา  อนุรูปวเสน เตสำ เตสำ เปเสนฺตี สกลนครำ อตฺตโน คุเณหิ เอกพทฺธำ อกาสิ.

๑ นั่งสนทนากันตามสบายกับอนาถบิณฑิกเศรษฐี.
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[พ่อผัวให้นางจูฬสุภัททาไหว้ชีเปลือย]

กใ็นวันมงคลเป็นต้น พ่อผัวของนาง เมื่อจะทำาสักการะแกพ่วกชีเปลือย ส่งไปด้วยคำาวา่ 
“นางจงมาไหวพ้ระสมณะทั้งหลายของพวกเรา.”
มงฺคลทิวสาทีสุ ปนสฺสา สสฺสุโร อเจลกานำ สกฺการำ กโรนฺโต “อาคนฺตฺวา อมฺหากำ สมเณ วนฺทตุ -อิติ เปเสสิ.

นางไมอ่าจเพื่อจะดูชีเปลือยทั้งหลาย เพราะละอาย ไม่ปรารถนาจะไป.
สา ลชฺชาย นคฺเค ปสฺสิตุำ อสกฺโกนฺตี คนฺตุำ น อิจฺฉติ.

พ่อผัวน้ัน แม้ส่ง (ข่าว) ไปบ่อยๆ ถูกนางห้ามแล้ว จึงโกรธพดูวา่ “พวกเธอจงขับไล่มันไปเสีย.”
โส ปุนปฺปุนำ เปเสตฺวาปิ  ตาย ปฏิกฺขิตฺโต กุชฺฌิตฺวา “นีหรถ นำ -อิติ อาห.

นางคิดวา่ “พ่อผัวไม่อาจยกโทษแก่เรา เพราะเหตุไม่สมควรได้” ให้คนเรียกกุฎุมพีมาแล้ว บอกความน้ัน.
สา “น สกฺกา มม อการเณน โทสำ อาโรเปตุำ -อิติ กุฏุมฺพิเก ปกฺโกสาเปตฺวา ตมตฺถำ อาโรเจสิ.

กุฎุมพีเหล่าน้ัน ทราบความที่นางไม่มีโทษ จึงให้เศรษฐียินยอมแล้ว.
เต ตสฺสา นิทฺโทสภาวำ ญตฺวา เสฏฺฐึ สญฺญาเปสุำ.

เขาบอกแก่ภรรยาว่า “ลูกสะใภ้น้ี ไม่ไหวพ้ระสมณะทั้งหลายของเรา ดว้ยเข้าใจวา่ “เป็นผู้ไม่มีความละอาย.”
โส “อยำ มม สมเณ ‘อหิริกาติ น วนฺทติ -อิติ ภริยาย อาโรเจสิ.

ภรรยาเศรษฐีน้ัน คิดว่า “พวกสมณะของลูกสะใภ้น้ี เป็นเช่นไรหนอแล? นางสรรเสริญพระสมณะเหล่าน้ันเหลือเกิน” 
ให้คนเรียกนางมาแล้ว พูดว่า

“พวกพระสมณะของเจ้าเป็นเช่นไร? 
เจา้จึงสรรเสริญพระสมณะเหล่าน้ันหนักหนา. 
พระสมณะเหล่าน้ัน มีปกติอย่างไร? มีสมาจารอยา่งไร? 
เจา้อันเราถามแล้ว จงบอกเรือ่งน้ันแก่เรา.”

สา “กีทิสา นุ โข อิมิสฺสา สมณา, อติวิย เน ปสำสติ -อิติ ตำ ปกฺโกสาเปตฺวา อาห

“กีทิสา สมณา ตุยฺหำ พาฬฺหำ โข เน ปสำสสิ.
กึสีลา กึสมาจารา ตำ เม อกฺขาหิ ปุจฺฉิตา -อิติ.

ลำาดับน้ัน นางสุภัททาประกาศคุณทั้งหลายของพระพุทธเจา้และพระสาวกของพระพุทธเจ้า แก่แม่ผัวน้ันอยู่ 
ให้แม่ผัวยินดีแลว้ ดว้ยคำาทั้งหลายมีเป็นต้นอย่างน้ีวา่
อถสฺสา สุภทฺทา พุทฺธานญฺเจว พุทฺธสาวกานญฺจ คุเณ ปกาเสนฺตี
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[ลกูสะใภ้บอกสมณภาพแก่แม่ผัว]

“ทา่นผู้มีอินทรีย์สงบ มีใจสงบ ท่านเดินยืนเรียบร้อย, 
มีจกัษุทอดลง พดูพอประมาณ, พวกสมณะของฉัน เป็นเช่นน้ัน.

“สนฺตินฺทฺริยา สนฺตมานสา สนฺตำ เตสำ คตำ ฐิตำ, 
โอกฺขิตฺตจกฺขู มิตภาณี, ตาทิสา สมณา มม.

กายกรรมของท่าน สะอาด. วจกีรรมไม่มัวหมอง, มโนกรรมหมดจดดี. 
พวกสมณะของฉัน เป็นเช่นน้ัน.

กายกมฺมำ สุจิ เตสำ, วาจากมฺมำ อนาวิลำ, 
มโนกมฺมำ สุวิสุทฺธำ, ตาทิสา สมณา มม.

ทา่นไม่มีมลทิน มรีัศมีดุจสังข์และมุกดา บริสุทธิท์ั้งภายในภายนอก 
เต็มแล้วด้วยธรรมอันหมดจดทั้งหลาย. พวกสมณะของฉันเป็นเช่นน้ัน.

วิมลา สงฺขมุตฺตาภา สุทฺธา อนฺตรพาหิรา๑ 
ปุณฺณา สุทฺเธหิ ธมฺเมหิ, ตาทิสา สมณา มม.

โลกฟูข้ึนเพราะลาภ และฟุบลงเพราะเสื่อมลาภ, ท่านผูต้ั้งอยู่อย่างเดียว 
เพราะลาภและเสื่อมลาภ. พวกสมณะของฉันเป็นเช่นน้ัน.

ลาเภน อุนฺนโต โลโก อลาเภน จ โอนโต, 
ลาภาลาเภน เอกฏฺฐา, ตาทิสา สมณา มม.

โลกฟูข้ึนเพราะยศและฟุบลงเพราะเสื่อมยศ, ท่านผูต้ั้งอยู่อย่างเดียว 
เพราะยศและเสื่อมยศ. พวกสมณะของฉัน เป็นเช่นน้ัน.

ยเสน อุนฺนโต โลโก อยเสน จ โอนโต, 
ยสายเสน เอกฏฺฐา, ตาทิสา สมณา มม.

โลกฟูข้ึนเพราะสรรเสริญ และฟุบลงแม้เพราะนินทา, ทา่นผู้สมำ่าเสมอ 
ในเพราะนินทาและสรรเสริญ, พวกสมณะของฉัน เป็นเช่นน้ัน.

ปสำสาย อุนฺนโต โลโก นินฺทายาปิ จ โอนโต, 
สมา นินฺทาปสำสาสุ, ตาทิสา สมณา มม.

โลกฟูข้ึนเพราะสุข และฟุบลงแม้เพราะทกุข์, ท่านไม่หวั่นไหว 
ในเพราะสุขและทุกข์, พวกสมณะของฉันเป็นเช่นน้ัน.”

สุเขน อุนฺนโต โลโก ทุกฺเขนาปิ จ โอนโต, 
อกมฺปา สุขทุกฺเขสุ, ตาทิสา สมณา มม -อิติ

เอวมาทีหิ วจเนหิ สสฺสุำ โตเสสิ.

๑ สนฺตรพาหิรา [?]
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[นางจูฬสุภัททานิมนต์ภิกษุสงฆ์ฉันอาหาร]

ลำาดับน้ัน แม้ผัวกล่าวกะนางว่า “เจา้อาจแสดงสมณะทั้งหลายของเจ้า แม้แก่พวกฉันได้หรือ” เมื่อนางตอบว่า “อาจ” 
จึงพูดว่า “ถ้ากระน้ัน เจา้จงทำาโดยประการทีพ่วกฉันจะเห็นสมณะเหล่าน้ัน.”
อถ นำ “สกฺกา ตว สมเณ อมฺหากำปิ ทสฺเสตุำ -อิติ วตฺวา, “สกฺกา -อิติ วุตฺเต, “เตนหิ ยถา มยำ เต ปสฺสาม; ตถา กโรหิ -อิติ [อาห].

นางรับว่า “ดีละ” ตระเตรียมมหาทานเพื่อภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขแล้ว ยืนอยู่บนพื้นปราสาทชั้นบน 
ผินหน้าไปเฉพาะพระเชตวัน ไหว้โดยเคารพด้วยเบญจางคประดิษฐ์ ระลกึพระพุทธคุณทั้งหลาย ทำาการบูชาด้วยของหอม 
เครื่องอบ ดอกไม้และธูป กลา่ว (อัญเชิญ) วา่ 
“ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ ข้าพเจ้านิมนต์ภิกษุสงฆ์มพีระพทุธเจ้าเป็นประมุข เพื่อฉันเชา้ในวันพรุ่งน้ี, 
ด้วยสัญญาณของข้าพเจ้าน้ี ขอพระศาสดาจงทรงทราบว่าเป็นผู้อันข้าพเจ้านิมนต์แล้ว” ดังน้ีแล้ว จึงซัดดอกมะลิ ๘ กำาไปในอากาศ.
สา “สาธุ -อิติ พุทฺธปฺปมุขสฺส ภิกฺขุสงฺฆสฺส มหาทานำ สชฺเชตฺวา อุปริปาสาทตเล ฐตฺวา เชตวนาภิมุขี๑ 
สกฺกจฺจำ ปญฺจปติฏฺฐิเตน วนฺทิตฺวา พุทฺธคุเณ อาวชฺชิตฺวา คนฺธวาสปุปฺผธูเปหิ ปูชำ กตฺวา 
“ภนฺเต สฺวาตนาย พุทฺธปฺปมุขำ ภิกฺขุสงฺฆำ นิมนฺเตมิ, อิมินา เม สญฺญาเณน สตฺถา นิมนฺติตภาวำ ชานาตุ -อิติ วตฺวา 
สุมนปุปฺผานำ อฏฺฐ มุฏฺฐิโย อากาเส ขิปิ.

ดอกไม้ทั้งหลาย ลอยไป เป็นเพดานอันสำาเรจ็ดว้ยระเบียบดอกไม้ 
ได้คงที่อยู่เบ้ืองบนพระศาสดา ผู้ทรงแสดงธรรมอยูใ่นท่ามกลางบริษัท ๔.
ปุปฺผานิ คนฺตฺวา จตุปริสมชฺเฌ ธมฺมำ เทเสนฺตสฺส สตฺถุโน อุปริ มาลาวิตานำ หุตฺวา อฏฺฐำสุ.

[สตับุรุษย่อมปรากฏในท่ีไกล]

ในขณะน้ัน แม้อนาถบิณฑิกเศรษฐีสดับธรรมกถาแล้ว นิมนต์พระศาสดา เพื่อเสวยในวันพรุ่งน้ี.
ตสฺมึ ขเณ อนาถปิณฺฑิโกปิ ธมฺมกถำ สุตฺวา สฺวาตนาย สตฺถารำ นิมนฺเตสิ.

พระศาสดา ตรัสวา่ “คฤหบดี อาตมภาพรับภัตรเพื่อฉันในวันพรุ่งน้ีแล้ว,” เมื่ออนาถบิณฑิกเศรษฐกีราบทูลว่า 
“ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ คนอื่นมาก่อนกวา่ข้าพระองค์ ไม่มี, พระองค์ทรงรับภัตรของใครหนอแล?” ตรัสว่า 
“คฤหบดี นางจฬูสุภัททานิมนตไ์ว้แล้ว.” 
เมื่อท่านเศรษฐกีล่าวว่า “นางสุภัททาอยู่ในที่ไกลในที่สดุประมาณ ๑๒๐ โยชน์แต่ที่น้ีมิใช่หรือ? พระเจา้ข้า” 
ตรัสว่า “จ๊ะ คฤหบดี, ก็สตับุรุษทั้งหลาย แม้อยู่ในที่ไกล ย่อมปรากฏเหมือนยืนอยู่เฉพาะหน้า” ดังน้ี จึงตรัสพระคาถาน้ีวา่ 
สตฺถา “อธิวุตฺถำ มยา คหปติ สฺวาตนาย ภตฺตำ -อิติ วตฺวา, “ภนฺเต มยา ปุเรตรำ อาคโต นตฺถิ, กสฺส นุ โข โว อธิวุตฺถำ -อิติ วุตฺเต, 
“จูฬสุภทฺทาย คหปติ นิมนฺติโต -อิติ วตฺวา, “นนุ ภนฺเต สุภทฺทา ทูเร วสติ อิโต วีสติโยชนสตมตฺถเก -อิติ วุตฺเต, 
“อาม คหปติ, ทูเร วสนฺตาปิ หิ สปฺปุริสา อภิมุเข ฐิตา วิย ปกาเสนฺติ -อิติ วตฺวา อิมำ คาถมาห

๑ เชตวนาภิมุขินี -อิติ ยุตฺตตรำ.
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“สัตบุรุษทั้งหลาย ย่อมปรากฏในที่ไกล เหมือนภูเขาหิมพานต์, 
(ส่วน) อสัตบุรุษ ย่อมไม่ปรากฏในที่น้ี, 
เหมือนลูกศรอันเขาซัด (ยิง) ไปในราตรี ฉะน้ัน.”

“ทูเร สนฺโต ปกาเสนฺติ, หิมวนฺโตว ปพฺพโต; 
อสนฺเตตฺถ น ทิสฺสนฺติ, รตฺตึ ขิตฺตา ยถา สรา -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทว่า สนฺโต เป็นต้น ความวา่ 
ปราชญ์ทั้งหลายมพีระพทุธเจ้าเป็นต้น ชื่อว่า สตับุรุษ เพราะความที่กิเลสทั้งหลายมรีาคะเป็นต้น สงบแล้ว, 
แตใ่นที่น้ี พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์สัตว์ผู้มีอธิการ (บุญ) อันทำาไว้แล้ว ในพระพุทธเจา้ในปางก่อน มกีุศลมูลสั่งสมไว้แล้ว 
(และ) อบรมภาวนาแล้วว่า “สัตบุรุษ.”
ตตฺถ “สนฺโต -อิติ: ราคาทีนำ สนฺตตาย พุทฺธาทโย สนฺโต นาม. 
อิธ ปน ปุพฺพพุทฺเธสุ กตาธิการา อุสฺสนฺนกุสลมูลา ภาวิตภาวนา สตฺตา “สนฺโต -อิติ อธิปฺเปตา.

บทวา่ ปกาเสนฺติ ความว่า แม้ยืนอยู่ที่ไกล เมื่อมาสู่คลองพระญาณแห่งพระพุทธเจา้ทั้งหลาย ชื่อว่าย่อมปรากฏได้.
ปกาเสนฺติ -อิติ: ทูเร ฐิตาปิ พุทฺธานำ ญาณปถำ อาคจฺฉนฺตา ปากฏา โหนฺติ.

บทว่า หิมวนฺโตว ความว่า เหมือนอย่างว่า ภูเขาหิมพานต์กว้าง ๓๐๐๐ โยชน์ สูง ๕๐๐ โยชน์ ประดับด้วยยอด ๘ หม่ืน ๔ พัน 
ย่อมปรากฏแม้แก่ชนทั้งหลายผู้ยืนอยู่ในที่ไกล เหมือนตั้งอยู่เฉพาะหน้า ฉันใด; สตับุรุษทั้งหลาย ย่อมปรากฏ ฉันน้ัน.
หิมวนฺโตว -อิติ: ยถา หิ ติโยชนสหสฺสวิตฺถโต ปญฺจโยชนสตุพฺเพโธ จตุราสีติยา กูฏสหสฺเสหิ ปฏิมณฺฑิโต หิมวนฺตปพฺพโต 
ทูเร ฐิตานำปิ อภิมุเข ฐิโต วิย ปกาเสติ;  เอวำ ปกาเสนฺติ -อิติ อตฺโถ.

บทวา่ อสนฺเตตฺถ ความวา่ 
บุคคลพาล หนักในทิฏฐธรรม มีปรโลกอันผ่านไปแล้ว เห็นแก่อามิส บวชเพื่อประโยชน์แก่ชีวติ ชื่อว่า อสัตบุรุษ, 
อสัตบุรุษเหล่าน้ัน แม้น่ังในท่ีน้ี คือ ในท่ีใกล้มณฑลแห่งพระชานุเบ้ืองขวาของพระพุทธเจ้าท้ังหลาย ย่อมไม่ปรากฏ คือ ย่อมไม่ทราบ.
อสนฺเตตฺถ -อิติ: ทิฏฺฐธมฺมครุกา วิติณฺณปรโลกา อามิสจกฺขุกา ชีวิตตฺถาย ปพฺพชิตา พาลปุคฺคลา อสนฺโต นาม, 
เต เอตฺถ พุทฺธานำ ทกฺขิณสฺส ชานุมณฺฑลสฺส สนฺติเก นิสินฺนาปิ น ทิสฺสนฺติ น ปญฺญายนฺติ.

สองบทวา่ รตตฺึ ขิตฺตา คือเหมือนลูกศรที่ยิงไปในราตรีคือ ในที่มืด ประกอบด้วยองค์ ๔.๑ 
อธิบายว่า อสัตบุรุษเหล่าน้ัน ย่อมไม่ปรากฏเพราะความไม่มีแห่งบุรพเหตุ ซ่ึงเป็นอุปนิสัยเห็นปานน้ัน.
รตฺตึ ขิตฺตา -อิติ: รตฺตึ จตุรงฺคสมนฺนาคเต อนฺธกาเร ขิตฺตา สรา วิย. 
ตถารูปสฺส๒ อุปนิสฺสยภูตสฺส ปุพฺพเหตุโน อภาเวน น ปญฺญายนฺติ -อิติ อตฺโถ.

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลอุริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้น.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ.

๑ วันแรม ๑๔-๑๕ คำ่า ๑ เท่ียงคืน ๑ ดงทึบ ๑ ก้อนเมฆ ๑.
๒ สี. ตถารูปา.
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[วิสสกรรมนิรมิตเรือนยอด ๕๐๐ หลัง]

แม้ท้าวสักกเทวราชแล ทรงทราบวา่ “พระศาสดา ทรงรับนิมนต์ของนางจฬูสุภัททาแล้ว” ทรงบังคับวิสสกรรมเทพบุตร๑ว่า 
“ทา่นจงนิรมติเรือนยอด ๕๐๐ หลังแล้ว นำาภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข ไปสู่อุคคนครในพรุ่งน้ี.”
สกฺโกปิ โข เทวราชา “สตฺถารา จูฬสุภทฺทาย นิมนฺตนำ อธิวาสิตำ -อิติ ญตฺวา วิสฺสกมฺมเทวปุตฺตำ อาณาเปสิ 
“ปญฺจ กูฏาคารสตานิ นิมฺมินิตฺวา เสฺว พุทฺธปฺปมุขำ ภิกฺขุสงฺฆำ อุคฺคนครำ เนหิ -อิติ.

ในวันรุ่งข้ึน วิสสกรรมเทพบุตรน้ัน นิรมติเรือนยอด ๕๐๐ หลัง แล้ว ได้ยืนอยู่ที่ประตูแห่งพระเชตวัน.
โส ปุนทิวเส ปญฺจสตานิ กูฏาคารานิ นิมฺมินิตฺวา เชตวนทฺวาเร อฏฺฐาสิ.

พระศาสดาทรงเลือกแล้ว พาภิกษุขีณาสพผู้บริสุทธ์ท้ังน้ัน ๕๐๐ รูป พร้อมด้วยบริวารทรงน่ังในเรือนยอดแล้ว ได้เสด็จไปยังอุคคนคร.
สตฺถา อุจฺจินิตฺวา วิสุทฺธขีณาสวานำเยว ปญฺจ สตานิ อาทาย สปริวาโร กูฏาคาเรสุ นิสีทิตฺวา อุคฺคนครำ อคมาสิ.

[อุคคเศรษฐีกลับเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา]

แม้อุคคเศรษฐี พร้อมดว้ยบริวาร แลดทูางเสด็จมาแห่งพระตถาคต โดยนัยอันนางสุภัททาให้แล้ว 
เห็นพระศาสดาเสดจ็มาดว้ยสิริสมบัตใิหญ่ เป็นผู้มีใจเลื่อมใสแล้ว ทำาสักการะด้วยวัตถุทั้งหลาย มรีะเบียบดอกไม้เป็นต้น 
ต้อนรับแล้ว ถวายบังคม ถวายมหาทาน นิมนต์ซำ้าอีก ได้ถวายมหาทานสิ้น ๗ วัน.
อุคฺคเสฏฺฐีปิ สปริวาโร สุภทฺทาย ทินฺนนเยน ตถาคตสฺส อาคมนมคฺคำ โอโลเกนฺโต สตฺถารำ มหนฺเตน สิริวิภเวน อาคจฺฉนฺตำ ทิสฺวา 
ปสนฺนมนโส หุตฺวา มาลาทีหิ สกฺการำ กโรนฺโต สมฺปฏิจฺฉิตฺวา วนฺทิตฺวา มหาทานำ ทตฺวา  ปุนปฺปุนำ นิมนฺเตตฺวา สตฺตาหำ มหาทานำ อทาสิ.

แม้พระศาสดา ทรงกำาหนดธรรมเป็นที่สบายของเศรษฐีน้ันแล้ว ทรงแสดงธรรม.
สตฺถาปิสฺส สปฺปายำ สลฺลกฺเขตฺวา ธมฺมำ เทเสสิ.

สตัว์ ๘ หมื่น ๔ พัน ทำาเศรษฐีน้ันให้เป็นต้น ไดต้รัสรู้ธรรมแล้ว.
ตำ อาทึ กตฺวา จตุราสีติยา ปาณสหสฺสานำ ธมฺมาภิสมโย อโหสิ.

พระศาสดา เพื่อทรงอนุเคราะห์นางสุภัททา จึงรับสั่งให้พระอนุรุทธเถระกลับ ดว้ยพระดำารัสวา่ “เธอจงพักอยู่ในที่น่ีแหละ” 
แล้วได้เสด็จไปยังกรุงสาวัตถีทีเดียว.
สตฺถา สุภทฺทาย อนุคฺคหณตฺถำ “อิเธว โหหิ -อิติ อนุรุทฺธตฺเถรำ นิวตฺตาเปตฺวา สาวตฺถิเมว อคมาสิ.

ต้ังแต่น้ันมา นครน้ัน ได้มีศรัทธาเลื่อมใส ดังน้ีแล.
ตโต ปฏฺฐาย ตำ นครำ สทฺธำ ปสนฺนำ อโหสิ -อิติ.

เรื่องนางจฬูสุภัททา จบ.
จูฬสุภทฺทาวตฺถุ.

๑ วิสฺสกมฺม วิสฺสุกมฺม พระวิษณุกรรม, ช่ือเทวดาองค์หนึ่งซึ่งชำานาญในการช่างท้ังปวง
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๙. เรือ่งพระเถระช่ือเอกวิหารี
๙. เอกวิหาริตฺเถรวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพระเถระชื่อเอกวิหารี๑ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ “เอกาสนำ” เป็นต้น.
“เอกาสนำ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต เอกวิหาริตฺเถรำ นาม อารพฺภ กเถสิ.

[พวกภิกษุทูลเรื่องพระเถระแด่พระศาสดา]

ได้ยินว่า พระเถระน้ัน ได้เป็นผู้ปรากฏในระหว่างแห่งบริษัท ๔ ว่า “น่ังอยู่แต่ผู้เดียว เดินแต่ผู้เดียว ยืนแต่ผู้เดียว.”
โส กิร เถโร “เอโกว นิสีทติ  เอโกว จงฺกมติ  เอโกว ติฏฺฐติ -อิติ จตุปริสนฺตเร ปากโฏ อโหสิ.

ต่อมาภิกษุทั้งหลาย กราบทูลพระเถระน้ันแด่พระตถาคตว่า “พระเถระน้ี ชือ่ว่า มีรูปอย่างน้ี พระเจา้ข้า.”
อถ นำ ภิกฺขู “ภนฺเต เอวรูโป นามายำ เถโร -อิติ ตถาคตสฺส อาโรเจสุำ.

[ภิกษุพึงเป็นผู้สงัด]

พระศาสดา ประทานสาธุการว่า “สาธุ สาธุ” ดังน้ีแล้วทรงสั่งสอนว่า “ธรรมดาภิกษุ พึงเป็นผู้สงัด” 
แล้วตรัสอานิสงส์ในวิเวก แล้วจึงตรัสพระคาถาน้ีว่า
สตฺถา “สาธุ สาธุ -อิติ สาธุการำ ทตฺวา “ภิกฺขุนา นาม วิวิตฺเตน ภวิตพฺพำ -อิติ วิเวเก อานิสำสำ กเถตฺวา อิมำ คาถมาห

“ภิกษุพึงเสพที่น่ังคนเดียว ท่ีนอนคนเดียว, 
พึงเป็นผู้เดียว ไม่เกียจคร้านเที่ยวไป เป็นผู้เดียว ทรมานตน 
เป็นผู้ยินดียิ่งในราวป่า.”

“เอกาสนำ เอกเสยฺยำ เอโก จรมตนฺทิโต 
เอโก ทมยมตฺตานำ วนนฺเต รมิโต สิยา -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน สองบทว่า เอกาสนำ เอกเสยฺยำ ความวา่ 
ที่น่ังของภิกษุผู้ไม่ละมูลกัมมัฏฐาน น่ังแม้ในท่ามกลางแห่งภิกษุตั้งพันดว้ยการทำาไว้ในใจน้ันน่ันแล ช่ือว่า ที่น่ังคนเดียว.
ตตฺถ “เอกาสนำ เอกเสยฺยำ -อิติ: ภิกฺขุสหสฺสมชฺเฌปิ มูลกมฺมฏฺฐานำ อวิชหิตฺวา เตเนว มนสิกาเรน นิสินฺนสฺส อาสนำ เอกาสนำ นาม.

กท็ี่นอนของภิกษุ ผู้เข้าไปตั้งสติไว้แล้ว นอนเหนือที่นอนอันเขาปูไว้ ในปราสาทเช่นกับโลหปราสาทก็ดี 
ในทา่มกลางภิกษุตั้งพันรูปก็ดี เป็นที่รองผา้ลาดอันวิจิตร อันควรแก่คา่มาก โดย (ตะแคง) ข้างขวา 
ด้วยมนสิการในมูลกัมมัฏฐาน ชื่อว่าที่นอนคนเดียว.
โลหปาสาทสทิเสปิ จ ปาสาเท ภิกฺขุสหสฺสมชฺเฌปิ ปญฺญตฺเต วิจิตฺรปจฺจตฺถรณูปธาเน มหารเห สยเน สตึ อุปฏฺฐเปตฺวา 
ทกฺขิเณน ปสฺเสน มูลกมฺมฏฺฐานมนสิกาเรน นิปนฺนสฺส ภิกฺขุโน เสยฺยา เอกเสยฺยา นาม.

๑ ผู้ชอบอยู่คนเดียว.
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ภิกษุพึงเสพที่น่ังคนเดียวและที่นอนคนเดียวเห็นปานน้ัน.
เอวรูปํ เอกาสนญฺจ เอกเสยฺยญฺจ ภเชถ -อิติ อตฺโถ.

บทวา่ อตนฺทิโต ความว่า ภิกษุเป็นผู้ไม่เกียจครา้น ดว้ยการอาศัยกำาลังแข้งเลี้ยงชีวติ เที่ยวไปแต่ผู้เดียวในทกุๆ อริิยาบถ.
อตนฺทิโต -อิติ: ชงฺฆพลำ นิสฺสาย ชีวิตกปฺปเนน อกุสีโต หุตฺวา สพฺพิริยาปเถสุ เอโกว จรนฺโต -อิติ อตฺโถ.

บาทพระคาถาว่า เอโก ทมยตฺตานำ ความว่า เป็นผู้ๆ เดียวเท่าน้ันฝึกตน 
ด้วยสามารถแห่งการตามประกอบกัมมัฏฐานในที่ทั้งหลายมีทีพ่ักกลางคืนเป็นต้น แล้วบรรลุมรรคและผล.
เอโก ทมยมตฺตานำ -อิติ: รตฺติฏฺฐานาทีสุ กมฺมฏฺฐานำ อนุยุญฺชิตฺวา มคฺคผลาธิคมนวเสน เอกโกว หุตฺวา อตฺตานำ ทเมนฺโต -อิติ อตฺโถ.

บาทพระคาถาว่า วนนฺเ  ต   รมิโต สิยา   ความว่า ภิกษุเม่ือฝึกตนอย่างน้ัน ช่ือว่า พึงเป็นผู้ยินดีย่ิง ในราวป่าอันสงัดจากเสียงท้ังหลาย มี
เสียงสตรีและบุรุษเป็นต้นทีเดียว.  เพราะภิกษุผู้มีปกติอยู่พลกุพลา่น ไม่อาจฝึกตนอยา่งน้ันได้.
วนนฺเต รมิโต สิยา -อิติ: เอวมตฺตานำ ทเมนฺโต อิตฺถีปุริสสทฺทาทีหิ วิวิตฺตวนสณฺเฑเยว อภิรโต ภเวยฺย. 
น หิ สกฺกา อากิณฺณวิหารินา เอวำ อตฺตานำ ทเมตุำ -อิติ อตฺโถ.

ในกาลจบเทศนา ภิกษุเป็นอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ.

ต้ังแต่น้ันมา มหาชนย่อมปรารถนาการอยู่คนเดียวเท่าน้ัน ดังน้ีแล.
ตโต ปฏฺฐาย มหาชโน เอกวิหารเมว ปตฺเถติ -อิติ.

เรื่องพระเถระชื่อเอกวิหารี จบ.
เอกวิหาริตฺเถรวตฺถุ.

ปกิณณกวรรค วรรณนา จบ.
ปกิณฺณกวคฺควณฺณนา นิฏฺฐิตา.

วรรคที่ ๒๑ จบ
เอกวีสติโม วคฺโค.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๗ หน้า ๑๗๙  • ๒๒. นิรยวรรค วรรณนา • ๒๒. นิรยวรรค วรรณนา

๒๒. นริยวรรค วรรณนา
๒๒. นิรยวคฺควณฺณนา  



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๗ หน้า ๑๘๐  • ๑. เร่ืองนางปริพาชิกาชื่อสุนทรี • ๑. เร่ืองนางปริพาชิกาชื่อสุนทรี

๑. เรื่องนางปริพาชิกาช่ือสุนทรี
๑. สุนฺทรีปริพฺพาชิกาวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภนางปริพาชิกาชือ่สุนทรี ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “อภูตวาที” เป็นต้น.
“อภูตวาที -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต สุนฺทรีปริพฺพาชิกำ อารพฺภ กเถสิ.

[พวกเดียรถีย์คิดตัดลาภสักการะพระศาสดา]

เรื่องมาโดยพิสดารในอุทานน่ันแลวา่ 
“กโ็ดยสมัยน้ันแล พระผู้มีพระภาค เป็นผู้อันมหาชนสกัการะ ทำาความเคารพ นับถือ บูชาแล้ว” เป็นต้น.
“เตน โข ปน สมเยน ภควา สกฺกโต โหติ ครุกโต มานิโต ปูชิโต -อิติ วตฺถุ วิตฺถารโต อุทาเน๑ อาคตเมว.

สว่นเน้ือความย่อในเรื่องน้ี มดีังต่อไปน้ี
อยำ ปเนตฺถ สงฺเขโป: 

ได้ยินว่า เมื่อลาภสักการะ เช่นกับห้วงนำ้าใหญ่แห่งปัญจมหานทีเกิดข้ึนแก่พระผู้มพีระภาคและภิกษุสงฆ์แล้ว, 
พวกอัญญเดียรถีย์ก็เสื่อมลาภสักการะ เป็นผู้อับแสง ประหน่ึงห่ิงห้อยในเวลาพระอาทิตย์ข้ึน ร่วมประชุมปรึกษากันวา่ 
“ต้ังแต่กาลแห่งพระสมณโคดมอุบัติข้ึน พวกเราก็เสื่อมลาภสักการะ, ใครๆ ย่อมไมรู่้แม้ความที่เราทั้งหลายมีอยู่, 
พวกเราจะพึงรวมกันกับใครหนอ? ก่อโทษให้เกิดข้ึนแก่พระสมณโคดม แล้วยังลาภสักการะของเธอให้เสื่อมสูญ.”
ภควโต กิร ภิกฺขุสงฺฆสฺส จ ปญฺจนฺนำ มหานทีนำ มโหฆสทิเส ลาภสกฺกาเร อุปฺปนฺเน, 
หตลาภสกฺการา อญฺญติตฺถิยา สุริยุคฺคมนกาเล ขชฺโชปนกา วิย นิปฺปภา หุตฺวา เอกโต สนฺนิปติตฺวา มนฺตยึสุ 
“มยำ สมณสฺส โคตมสฺส อุปฺปนฺนกาลโต ปฏฺฐาย หตลาภสกฺการา, น โน โกจิ อตฺถิภาวำปิ ชานาติ: 
เกน นุ โข สทฺธึ เอกโต หุตฺวา สมณสฺส โคตมสฺส อวณฺณำ อุปฺปาเทตฺวา ลาภสกฺการมสฺส อนฺตรธาเปยฺยาม -อิติ.

[พวกเดยีรถยี์ให้นางสุนทรีท้ำาลายพระเกียรติพระศาสดา]

ครั้งน้ัน ความคิดได้เกิดข้ึนแก่อัญญเดียรถีย์เหล่าน้ันว่า “พวกเราร่วมกับนางสุนทรี จักสามารถ (ทำาได้).”
อถ เนสำ เอตทโหสิ “สุนฺทริยา สทฺธึ เอกโต หุตฺวา สกฺกุณิสฺสาม -อิติ.

วันหน่ึง พวกเขา (แกล้ง) ไม่สนทนากะนางสุนทรี ผูเ้ข้าไปยังติตถิยาราม ไหว้แล้วยืนอยู่.
เต เอกทิวสำ สุนฺทรึ ติตฺถิยารามำ ปวิสิตฺวา วนฺทิตฺวา ฐิตำ นาลปึสุ.

นางแม้ปราศรัยบ่อยๆ ก็ไม่ได้คำาตอบ จึงถามวา่ “พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลาย ถูกใครๆ เบียดเบียนบ้างหรอื?”
สา ปุนปฺปุนำ สมุลฺลปนฺตีปิ ปฏิวจนำ อลภิตฺวา “อปิ อยฺยา เกนจิ วิเหฐิตา -อิติ ปุจฺฉิ.

เดียรถีย์. น้องหญิง นางไม่เห็นพระสมณโคดมที่เที่ยวเบียดเบียนพวกเรา ทำาให้เสื่อมลาภสักการะหรือ?
“ภคินิ สมณำ โคตมำ อมฺเห วิเหเฐตฺวา หตลาภสกฺกาเร กตฺวา วิจรนฺตำ น ปสฺสสิ -อิติ.

๑ ขุ. อุ. ๒๕/๑๓๗.
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]

นางสุนทรี. ดิฉันควรจะทำาอยา่งไร ในเรื่องน้ี?
“มยา เอตฺถ กึ กาตุำ วฏฺฏติ -อิติ.

เดียรถีย์. น้องหญิง นางแล มรีูปสวย ถึงความเป็นผู้งามเลิศ จงยกโทษข้ึนแก่พระสมณโคดม 
แล้วให้มหาชนเชื่อถ้อยคำา ทำาให้เสื่อมลาภสกัการะ.

“ตฺวำ โข ภคินิ อภิรูปา โสภคฺคปฺปตฺตา สมณสฺส โคตมสฺส อยสำ อาโรเปตฺวา มหาชนำ กถำ คาหาเปตฺวา หตลาภสกฺการำ กโรหิ -อิติ.

| นางสุนทรีน้ัน รับรองว่า “ดีละ” แล้วหลีกไป 
ต้ังแต่น้ันมา นางถือเอาสิ่งของมีระเบียบดอกไม้ ของหอม เครื่องลูบไล้ การบูชา และของเผ็ดร้อนเป็นต้น 
| สา “สาธุ -อิติ สมฺปฏิจฺฉิตฺวา ปกฺกนฺตา  ตโต ปฏฺฐาย มาลาคนฺธวิเลปนกปฺปุรกฏุกผลาทีนิ คเหตฺวา 

ในเวลาเย็น เดินบ่ายหน้าตรงไปยังพระเชตวัน ในเวลาที่มหาชนฟังธรรมเทศนาของพระศาสดา แล้วกลับเข้าพระนคร, 
ถูกมหาชนถามวา่ “ไปไหน” ก็ตอบว่า “ไปสำานักพระสมณโคดม, ฉันอยู่ในพระคันธกุฎีเดียวกันกับพระสมณโคดมน้ัน” 
แล้วอยูใ่นติตถิยารามแห่งใดแห่งหน่ึง 
สายำ มหาชนสฺส สตฺถุ ธมฺมเทสนำ สุตฺวา นครปฺปวิสนกาเล เชตวนาภิมุขี๑ คจฺฉติ, 
“กหำ คจฺฉสิ -อิติ ปุฏฺฐา “สมณสฺส โคตมสฺส สนฺติกำ, อหำ เตน สทฺธึ เอกคนฺธกุฏิยำ วสามิ -อิติ วตฺวา อญฺญตรสฺมึ ติตฺถิยาราเม วสิตฺวา 

ยา่งลงสู่ทาง (ที่ไปยัง)พระเชตวันแตเ่ช้าตรู่ เดินบ่ายหน้าสูพ่ระนคร, นางถูกมหาชนถามว่า “ไปไหน สุนทรี?” 
ตอบว่า “ฉันอยู่ในพระคันธกุฎีเดียวกันกับพระสมณโคดม ให้ท่านยินดดี้วยความยินดีเพราะกิเลสแล้ว จึงกลับมา.” |
ปาโตว เชตวนมคฺคำ โอตริตฺวา นคราภิมุขี๒ คจฺฉติ, 
“สุนฺทริ กหำ คตาสิ -อิติ ปุฏฺฐา “สมเณน โคตเมน สทฺธึ เอกคนฺธกุฏิยำ วสิตฺวา ตำ กิเลสรติยา รมาเปตฺวา อาคตามฺหิ -อิติ วทติ. |

[พวกภกิษุถกูพวกเดียรถยี์หาว่าฆ่านางสุนทรี]

แต่น้ันมา โดยกาลล่วงไป ๒-๓ วัน พวกเดียรถีย์ให้กหาปณะแก่พวกนักเลงแล้วกล่าวว่า “พวกท่านจงไปฆ่านางสุนทรี 
แล้วหมกไว้ที่ระหวา่งกองหยากเยื่อแห่งระเบียงดอกไม้ ที่ใกล้พระคันธกุฎีของพระสมณโคดม แล้วกลับมา.”
ตโต ติตฺถิยา กติปาหจฺจเยน ธุตฺตานำ กหาปเณ ทตฺวา 
“คจฺฉถ สุนฺทรึ มาเรตฺวา สมณสฺส โคตมสฺส คนฺธกุฏีสมีเป มาลากจวรนฺตเร นิกฺขิปิตฺวา เอถ -อิติ วทึสุ.

พวกนักเลงก็ได้ทำาอยา่งน้ัน.
เต ตถา อกำสุ.

๑ เชตวนาภิมุขินี อิติ ยุตฺตตรำ. ญ. ว.
๒ นคราภิมุขินี อิติ ยุตฺตตรำ. ญ. ว.
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| ลำาดับน้ัน เดียรถีย์ทั้งหลาย ได้ทำาความโกลาหลข้ึนวา่ “พวกเราไม่เห็นนางสุนทรี” แล้วทูลแก่พระราชา 
ถูกพระราชาตรัสถามว่า “พวกท่านมีความสงสัยที่ไหน?” ทูลว่า 
“นางสุนทรีอยู่ในพระเชตวันสิ้นวันเท่าน้ี, พวกอาตมภาพไม่ทราบความเป็นไปของนางในพระเชตวันน้ัน.” 
อันพระราชาทรงอนุญาตวา่ “ถ้ากระน้ัน พวกท่านจงไป, ค้นพระเชตวันน้ันดูเถิด,”
| ตโต ติตฺถิยา “สุนฺทรึ น ปสฺสาม -อิติ, โกลาหลำ กตฺวา รญฺโญ อาโรเจตฺวา  “กหำ โว อาสงฺกา -อิติ วุตฺตา 
“อิเม ทิวเส๑ เชตวเน วสติ, ตตฺรสฺสา ปวตฺตึ น ชานาม -อิติ วตฺวา  “เตนหิ คจฺฉถ, นำ วิจินถ -อิติ รญฺญา อนุญฺญาตา 

พาพวกอุปัฏฐากของตนไปยังพระเชตวันค้นอยู่ ก็พบนางสุนทรีน้ัน ในระหวา่งกองหยากเยื่อแห่งระเบียบดอกไม้ 
จึงยกข้ึนเตียงเข้าไปยังพระนคร ทูลแด่พระราชาว่า “พระสาวกของพระสมณโคดมฆ่านางสุนทรี 
แล้วหมกไว้ในระหวา่งกองหยากเยื่อแห่งระเบียบดอกไม้ ด้วยคดิวา่ ‘จักปกปิดกรรมลามกที่พระศาสดาทำา.” |
อตฺตโน อุปฏฺฐาเก คเหตฺวา เชตวนำ คนฺตฺวา วิจินนฺตา มาลากจวรนฺตเร ตำ ทิสฺวา มญฺจกำ อาโรเปตฺวา นครำ ปวิสิตฺวา 
“สมณสฺส โคตมสฺส สาวกา ‘สตฺถารา กตำ ปาปกมฺมำ ปฏิจฺฉาเทสฺสามาติ สุนฺทรึ มาเรตฺวา มาลากจวรนฺตเร นิกฺขิปึสุ -อิติ 
รญฺโญ อาโรเจสุำ. |

พระราชาตรัสว่า “ถ้าอย่างน้ัน พวกทา่นจงไป เที่ยวประกาศให้ตลอดพระนครเถิด.”
ราชา “เตนหิ คจฺฉถ นครำ อาหิณฺฑถ -อิติ อาห.

พวกเดียรถีย์พากันกล่าวคำาเป็นต้นวา่ “ขอท่านทั้งหลาย จงดกูรรมของพวกสมณสกัยบุตรเถิด” ในถนนแห่งพระนคร 
แล้วได้ไปยังพระทวารแห่งพระราชนิเวศน์อีก.
เต นครวีถีสุ “ปสฺสถ สมณานำ สกฺยปุตฺติยานำ กมฺมนฺติอาทีนิ วตฺวา ปุน รญฺโญ นิเวสนทฺวารำ อคมำสุ.

พระราชา รับสั่งให้ยกสรีระของนางสุนทรีข้ึนใส่แครใ่นป่าชา้ผีดิบ แล้วให้รักษาไว้.
ราชา สุนฺทริยา สรีรำ อามกสุสาเน อฏฺฏกำ อาโรเปตฺวา รกฺขาเปสิ.

ชาวพระนครสาวตัถี เว้นพระอริยสาวก ที่เหลือโดยมากพากันกล่าวคำาเป็นต้นวา่ 
“ขอท่านทั้งหลายจงดูกรรมของพวกสมณสักยบุตรเถิด” แล้วเที่ยวดา่พวกภิกษุ 
ในภายในพระนครบ้าง ภายนอกพระนครบ้าง ในป่าบ้าง.
สาวตฺถีวาสิโน ฐเปตฺวา อริยสาวเก เสสา เยภุยฺเยน “ปสฺสถ สมณานำ สกฺยปุตฺติยานำ กมฺมนฺติอาทีนิ วตฺวา 
อนฺโตนคเรปิ พหินคเรปิ อรญฺเญสุปิ ภิกฺขู อกฺโกสนฺตา วิจรนฺติ.

ภิกษุทั้งหลาย กราบทูลเรื่องน้ันแด่พระตถาคต.
ภิกฺขู ตำ ปวตฺตึ ตถาคตสฺส อาโรเจสุำ.

พระศาสดา ตรัสวา่ “ถ้าอย่างน้ัน แมพ้วกเธอจงกลับโจทพวกมนุษย์เหล่าน้ันอยา่งน้ี” ดังน้ีแล้ว ตรัสพระคาถาน้ีว่า
สตฺถา “เตนหิ ตุมฺเหปิ เต มนุสฺเส เอวำ ปฏิโจเทถ -อิติ วตฺวา อิมำ คาถมาห

๑ สี. ม. อิเมสุ ทิวเสสุ.
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“ผู้มักพูดคำาไม่จริง ย่อมเข้าถึงนรก, 
หรือแม้ผู้ใดทำาแล้ว กลา่ววา่ ‘ข้าพเจา้มิได้ทำา,’ 

“อภูตวาที นิรยำ อุเปติ, 
โย วาปิ กตฺวา ‘น กโรมิจฺจาห,

ชนแม้ทั้ง ๒ น้ัน เป็นมนุษย์มีกรรมเลวทราม 
ละไปในโลกอื่นแล้ว ยอ่มเป็นผู้เสมอกัน.”

อุโภปิ เต เปจฺจ สมา ภวนฺติ 
นิหีนกมฺมา มนุชา ปรตฺถ -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทว่า อภูตวาท ีได้แก่ ผู้ไม่เห็นโทษของบุคคลอื่นเลย ทำาการกล่าวเท็จ ตู่ผู้อื่นด้วยคำาเปล่า.
ตตฺถ “อภูตวาที -อิติ: ปรสฺส โทสำ อทิสฺวาว มุสาวาทำ กตฺวา ตุจฺเฉน ปรำ อพฺภาจิกฺขนฺโต.

บทวา่ กตฺวา ความวา่ หรอืผู้ใดทำากรรมลามกแล้ว กลา่วว่า “ข้าพเจ้ามิได้ทำากรรมน่ัน.”
กตฺวา -อิติ: โย วา ปน ปาปกมฺมำ กตฺวา “นาหำ เอตำ กโรมิ -อิติ อาห.

หลายบทวา่ เปจฺจ สมา ภวนฺติ ความวา่ ชนแม้ทั้ง ๒ น้ัน ไปสู่ปรโลก ยอ่มเป็นผู้เสมอกันโดยคติ เพราะการเข้าถึงนรก, 
คติของชนเหล่าน้ันเท่าน้ัน ท่านผูรู้้กำาหนดไว้แล้ว, แต่อายุของเขาท่านมิไดก้ำาหนดไว้; 
เพราะวา่ชนทั้งหลายทำาบาปกรรมไว้มาก ย่อมไหม้ในนรกนาน, ทำาบาปกรรมไว้น้อย ย่อมไหม้สิ้นกาลเพียงเล็กน้อยเท่าน้ัน; 
ก็เพราะกรรมท่ีลามกของชนแม้ท้ัง ๒ น้ันน่ันเอง (เป็นเหตุ), เพราะฉะน้ัน พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า “นิหีนกมฺมา มนุชา ปรตฺถ.”
เปจฺจ สมา ภวนฺติ -อิติ: เต อุโภปิ ชนา ปรโลกำ คนฺตฺวา นิรยำ อุปคมเนน คติยา สมา ภวนฺติ. 
คติเยว เนสำ ปริจฺฉินฺนา, อายุ ปน เนสำ น ปริจฺฉินฺนำ; พหุำ หิ ปาปกมฺมำ กตฺวา จิรำ นิรเย ปจฺจนฺติ, ปริตฺตำ กตฺวา อปฺปมตฺตกเมว กาลำ: 
ยสฺมา ปน เตสำ อุภินฺนำปิ ลามกเมว กมฺมำ, เตน วุตฺตำ “นิหีนกมฺมา มนุชา ปรตฺถ -อิติ.

ก็บทว่า ปรตฺถ สัมพันธเ์ข้ากับบทวา่ ‘เปจฺจ’ ข้างหน้า.
ปรตฺถ -อิติ ปทสฺส ปน ปรโต เปจฺจปเทน สมฺพนฺโธ.

อธิบายว่า ชนผู้มีกรรมเลวทรามเหล่าน้ัน ละไปในโลกอื่น คือไปจากโลกน้ี ย่อมเป็นผู้เสมอกันในปรโลก.
เปจฺจ ปรตฺถ อิโต คนฺตฺวา เต นิหีนกมฺมา ปรโลเก สมา ภวนฺติ -อิติ อตฺโถ.

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลอุริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ -อิติ.

[พวกฆ่านางสุนทรถีูกประหารชีวติ]

พระราชา ทรงส่งราชบุรุษไปด้วยรับสั่งว่า “พวกเธอจงรู้ความที่คนอื่นฆ่านางสุนทรี.”
ราชา “สุนฺทริยา อญฺเญหิ มาริตภาวำ ชานาถ -อิติ ปุริเส อุยฺโยเชสิ.
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ครั้งน้ัน นักเลงเหล่าน้ัน ด่ืมสุราอยู่ด้วยกหาปณะเหล่าน้ัน ทำาการทะเลาะกันและกัน.
อถ เต ธุตฺตา เตหิ กหาปเณหิ สุรำ ปิวนฺตา อญฺญมญฺญำ กลหำ กรึสุ.

คนหน่ึงกล่าวคนกะคนหน่ึงว่า “แกฆ่านางสุนทรดี้วยประหาร๑เพียงทีเดียวแล้ว 
หมกไว้ในระหว่างกองหยากเย่ือแห่งระเบียบดอกไม้ ด่ืมสุราด้วยกหาปณะท่ีได้มาจากการประหารน้ัน, เร่ืองน้ันยกเลิกเสียเถิด.”
เอโก เอกำ อาห “ตฺวำ สุนฺทรึ เอกปฺปหาเรเนว มาเรตฺวา มาลากจวรนฺตเร นิกฺขิปิตฺวา ตโต ลทฺธกหาปเณหิ สุรำ ปิวสิ, โหตุ -อิติ.

พวกราชบุรุษจึงจับนักเลงน้ันไปแสดงแดพ่ระราชา.
ราชปุริสา เต ธุตฺเต คเหตฺวา รญฺโญ ทสฺเสสุำ.

ลำาดับน้ัน พระราชา ตรัสถามนักเลงเหล่าน้ันว่า “พวกเธอฆ่านางสุนทรีหรอื?”
อถ เน ราชา “ตุมฺเหหิ สา มาริตา -อิติ ปุจฺฉิ.

พวกนักเลง. ข้าแต่สมมติเทพ พระเจ้าข้า.
“อาม เทว -อิติ.

พระราชา. ใคร ใชพ้วกเธอให้ฆ่า?
“เกน มาราปิตา -อิติ.

พวกนักเลง. พวกอัญญเดียรถีย์ พระเจา้ข้า.
“อญฺญติตฺถิเยหิ เทว -อิติ.

พระราชา รับสั่งให้เรียกพวกเดียรถีย์มาแล้ว ทรงบังคับวา่ 
“พวกเธอจงไป เที่ยวกล่าวทั่วพระนครอย่างน้ีวา่ ‘นางสุนทรีน้ี ถูกพวกข้าพเจ้าผูใ้คร่ยกโทษแก่พระสมณโคดมข้ึนฆ่าแล้ว; 
โทษของพระสาวกของพระสมณโคดม ไม่มี, เป็นโทษของข้าพเจา้ฝ่ายเดียว.”
ราชา ติตฺถิเย ปกฺโกสาเปตฺวา “คจฺฉถ ตุมฺเห เอวำ วทนฺตา นครำ อาหิณฺฑถ 
‘อยำ สุนฺทรี สมณสฺส โคตมสฺส อวณฺณำ อาโรเปตุกาเมหิ อมฺเหหิ มาราปิตา; 
เนว สมณสฺส โคตมสฺส สาวกานำ โทโส อตฺถิ, อมฺหากำเอว โทโส -อิติ.

พวกเดียรถีย์ได้ทำาอยา่งน้ัน.
เต ตถา กรึสุ.

มหาชนผูเ้ขลาเชื่อแล้วในคราวน้ัน.
พาลมหาชโน ตทา สทฺทหิ.

พวกเดียรถีย์ก็ดี พวกนักเลงก็ดี ถึงอาชญาเพราะการฆ่าคน.
ติตฺถิยาปิ ธุตฺตาปิ ปุริสวธทณฺฑำ ปาปุณึสุ.

จำาเดิมแต่น้ันมา สกัการะได้มีมากแก่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลาย (ตามเคย) ดังน้ีแล.
ตโต ปฏฺฐาย พุทฺธานำ สกฺกาโร มหา อโหสิ -อิติ.

๑ ทุบ ตี
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เรื่องนางปรพิาชิกาชื่อสุนทรี จบ.
สุนฺทรีปริพฺพาชิกาวตฺถุ.
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๒. เรือ่งสัตว์ผู้ถูกทุกข์เบียดเบียน
๒. ทุกฺขปีฬิตสตฺตวตฺถุ.๑

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภสตัว์ทั้งหลายผู้อันอานุภาพแห่งผลทุจริตเบียดเบียน 
ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “กาสาวกณฺฐา” เป็นต้น
“กาสาวกณฺฐา -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต ทุจฺจริตผลานุภาเวน ปีฬิเต สตฺเต อารพฺภ กเถสิ.

[พระมหาโมคคัลลานะเห็นเปรตมีแต่ร่างกระดูก]

ความพิสดารวา่ ทา่นพระมหาโมคคัลลานะลงจากภูเขาคิชฌกูฏพร้อมกับพระลักขณเถระ เห็นอัตภาพของเหล่าเนรยิกสัตว์ 
มีเปรตผู้มีแตร่่างกระดูกเป็นต้น จึงทำาการยิ้มแย้ม ถูกพระลักขณเถระถามถึงเหตุที่ทำาการยิ้มแย้ม ก็กลา่วว่า 
“ผู้มีอายุ (กาลน้ี) มิใชก่าลแห่งปัญหาน้ี, ทา่นพึงถามผมในสำานักพระตถาคต” 
อันพระเถระถามในสำานักพระตถาคตแล้ว บอกความทีต่นเห็นเนรยิกสตัว์มีเปรตผู้มีแตร่่างกระดกูเป็นต้นแล้ว 
จึงบอกกะสหธรรมิก ๕ เหล่า ผู้เร่าร้อนอยู่กับด้วยสมณบริขารมีบาตรจีวรและประคดเป็นต้น โดยนัยว่า 
“ผู้มีอายุ ผมลงจากภูเขาคชิฌกูฏ ได้เห็นภิกษุในพทุธศาสนาน้ีไปสู่อากาศ, แม้กายของภิกษุน้ันก็เร่าร้อน.”
อายสฺมา หิ มหาโมคฺคลฺลาโน ลกฺขณตฺเถเรน สทฺธึ คิชฺฌกูฏา ปพฺพตา โอโรหนฺโต๒ อฏฺฐิสงฺขลิกเปตาทีนำ อตฺตภาเว ทิสฺวา สิตำ กโรนฺโต 
ลกฺขณตฺเถเรน สิตการณำ ปุฏฺโฐ  “อกาโล อาวุโส อิมสฺส ปญฺหสฺส, ตถาคตสฺส สนฺติเก มำ ปุจฺเฉยฺยาสิ -อิติ วตฺวา 
ตถาคตสฺส สนฺติเก เถเรน ปุฏฺโฐ  อฏฺฐิสงฺขลิกเปตาทีนำ ทิฏฺฐภาวำ อาจิกฺขิตฺวา 
“อิธาหำ อาวุโส คิชฺฌกูฏา ปพฺพตา โอโรหนฺโต อทฺทสำ  ภิกฺขุำ เวหาสำ คจฺฉนฺตำ, ตสฺส กาโยปิ อาทิตฺโต โหตีติอาทินา นเยน 
สทฺธึ ปตฺตจีวรกายพนฺธนาทีหิ ฑยฺหมาเน ปญฺจ สหธมฺมิเก อาโรเจสิ.

[ผู้มกีรรมลามกย่อมเข้าถึงนรก]

พระศาสดา ตรัสบอกความท่ีสัตว์เหล่าน้ันบวชในศาสนาพระกัสสปทศพลแล้ว ไม่สามารถทำาให้สมควรแก่บรรพชา เป็นผู้ลามก 
เพื่อจะทรงแสดงผลแห่งทุจรติกรรมของภิกษุผู้ลามกทั้งหลาย ซ่ึงน่ังอยู่แล้ว ณ ที่น้ัน ในขณะน้ัน จึงตรัสพระคาถาน้ีวา่
สตฺถา เตสำ๓ กสฺสปทสพลสฺส สาสเน ปพฺพชิตฺวา ปพฺพชฺชาย อนุรูปํ กาตุำ อสกฺโกนฺตานำ ปาปภาวำ อาจิกฺขิตฺวา 
ตสฺมึ ขเณ ตตฺถ นิสินฺนานำ ปาปภิกฺขูนำ ทุจฺจริตกมฺมสฺส วิปากำ ทสฺเสนฺโต อิมำ คาถมาห

“ชนเป็นอันมาก มีคอพันด้วยผา้กาสาวะ เป็นผู้มีธรรมลามก ไม่สำารวม, 
ชนผู้ลามกเหล่าน้ัน ย่อมเข้าถึงนรกเพราะกรรมลามกทั้งหลาย.

“กาสาวกณฺฐา พหโว ปาปธมฺมา อสญฺญตา, 
ปาปา ปาเปหิ กมฺเมหิ นิรยำ เต อุปปชฺชเร -อิติ.

๑ ม. ทุจฺจริตผลปีฬิตวตฺถุ.
๒ สี. ย.ุ โอตรนฺโต.
๓ สี. ย.ุ “เตสำ -อิติ นตฺถ.ิ
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[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทว่า กาสาวกณฺฐา ได้แก่ ผู้มีคอพันดว้ยผ้ากาสาวะ.
ตตฺถ กาสาวกณฺฐา -อิติ: กาสาเวน ปลิเวฐิตกณฺฐา.

บทวา่ ปาปธมฺมา แปลวา่ ผู้มีธรรมลามก.
ปาปธมฺมา -อิติ: ลามกธมฺมา.

บทวา่ อสญฺญตา ได้แก่ ผู้เว้นจากการสำารวมทางกายเป็นต้น. 
อธิบายว่า บุคคลผู้ลามกเห็นปานน้ัน ย่อมเข้าถึงนรก เพราะอกุศลกรรมทั้งหลายที่ตนทำาไว้, 
ชนเหล่าน้ัน ไหม้ในนรกน้ันแล้ว จุติจากนรกน้ัน ย่อมไหม้แม้ในเปรตวิสัยทั้งหลายอย่างน้ัน เพราะกรรมอันเผล็ดผลที่ยังเหลือ.
“อสญฺญตา -อิติ: กายาทิสญฺญมวิรหิตา.  ตถารูปา ปาปปุคฺคลา อตฺตนา กเตหิ อกุสลกมฺเมหิ นิรเย อุปปชฺชนฺติ, 
เต ตตฺถ ปจิตฺวา ตโต จุตา ปกฺกาวเสเสน เปเตสุปิ เอวำ ปจฺจนฺติ -อิติ อตฺโถ.

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลอุริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ -อิติ.

เรื่องสัตว์ผู้ถูกทุกข์เบียดเบียน จบ.
ทุกฺขปีฬิตสตฺตวตฺถุ.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๗ หน้า ๑๘๘  • ๓. เร่ืองภิกษุผู้อยู่ที่ฝังแม่นำ้าชื่อวัคคุมุทา • ๓. เร่ืองภิกษุผู้อยู่ที่ฝังแม่นำ้าชื่อวัคคุมุทา

๓. เรือ่งภิกษุผู้อยูท่ี่ฝังแม่น้ำHาช่ือวัคคุมทุา
๓. วคฺคุมุทาตีริยภิกฺขุวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อเสดจ็อาศัยเมืองไพศาลี ประทับอยู่ในมหาวัน ทรงปรารภเหล่าภิกษุผู้อยู่ที่ฝั่งแม่นำ้าวัคคุมุทา 
ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “เสยฺโย อโยคุโฬ”๑ เป็นต้น
“เสยฺโย อโยคุโฬ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เวสาลิยำ นิสฺสาย มหาวเน วิหรนฺโต วคฺคุมุทาตีริเย ภิกฺขู อารพฺภ กเถสิ.

[พระศาสดาทรงติเตียนภิกษุเห็นแก่ท้อง]

เรื่อง (มี) มาแล้วในอุตตริมนุสสธรรมปาราชกิสิกขาบทน่ันแล.
วตฺถุ อุตฺตริมนุสฺสธมฺมปาราชิเก๒ อาคตเมว.

ในกาลน้ันแล พระศาสดาตรัสกะภิกษุเหล่าน้ันว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย กพ็วกเธอพากันกล่าวคุณแห่งอุตตริมนุสสธรรมของกันและกัน แกพ่วกคฤหัสถ์เพื่อประโยชน์แก่ท้องหรือ?” 
เมื่อภิกษุเหล่าน้ันกราบทูลวา่ “ครับ พระเจ้าข้า” ดังน้ีแล้ว, ทรงติเตียนภิกษุเหล่าน้ันโดยอเนกปริยาย แล้วตรัสพระคาถาน้ีว่า
ตทา หิ สตฺถา เต ภิกฺขู “กึ ปน ตุมฺเห ภิกฺขเว อุทรสฺสตฺถาย คิหีนำ อญฺญมญฺญสฺส อุตฺตริมนุสฺสธมฺมสฺส วณฺณำ ภาสิตฺถ -อิติ วตฺวา, เตหิ
“อาม ภนฺเตติ วุตฺเต, เต ภิกฺขู อเนกปริยาเยน วิครหิตฺวา อิมำ คาถมาห

“ก้อนเหล็กอันร้อนประหน่ึงเปลวไฟ ภิกษุบริโภคยังดกีวา่, 
ภิกษุผู้ทุศีล ไม่สำารวม บริโภคก้อนข้าวของชาวแว่นแคว้น จะประเสริฐอะไร?”

“เสยฺโย อโยคุโฬ ภุตฺโต ตตฺโต อคฺคิสิขูปโม, 
ยญฺเจ ภุญฺเชยฺย ทุสฺสีโล รฏฺฐปิณฺฑำ อสญฺญโต -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน สองบทว่า ยญฺเจ ภุญเฺชยฺย ความวา่ ภกิษุผู้ทุศีล คือผู้ไม่มีศีล ไม่สำารวมทางกายเป็นต้น 
ปฏิญญาตนว่า “เราเป็นสมณะ” รับก้อนข้าวที่ชาวแว่นแคว้นถวายด้วยศรัทธา อันชื่อว่า รัฏฐปิณฑะอันใด แล้วพึงฉัน, 
กอ้นเหล็กอันร้อนมีสีประหน่ึงไฟ อันภิกษุบริโภคแล้ว ยังประเสริฐกว่า คือดกีว่าน้ัน. 
ถามว่าเพราะเหตุไร?  แกว้่า เพราะอตัภาพอันเดียว พึงถูกไฟไหม้ เพราะการบริโภคก้อนเหล็กน้ันเป็นปัจจัย, 
แต่ผู้ทศุีลบริโภคก้อนข้าวทีเ่ขาถวายดว้ยศรทัธา พึงไหม้ในนรกตั้งหลายร้อยชาติ.
ตตฺถ “ยญฺเจ ภุญฺเชยฺย -อิติ: ยำ ทุสฺสีโล นิสฺสีลปุคฺคโล กายาทีหิ อสญฺญโต รฏฺฐวาสีหิ สทฺธาย ทินฺนำ รฏฺฐปิณฺฑำ “สมโณมฺหิ -อิติ 
ปฏิชานนฺโต คเหตฺวา ภุญฺเชยฺย, ตโต อาทิตฺโต อคฺคิวณฺโณ อโยคุโฬ ภุตฺโต เสยฺโย สุนฺทรตโร.
กึการณา?  
ตปฺปจฺจยา หิ เอโก อตฺตภาโว ฌาเยยฺย,  ทุสฺสีโล ปน สทฺธาเทยฺยำ ภุญฺชิตฺวา อเนกานิปิ ชาติสตานิ นิรเย ปจฺเจยฺย -อิติ อตฺโถ.

๑ วิ. มหาวภิงฺค. ๑/๑๖๗.
๒ วิ. มหาวภิงฺค. ๑/๑๖๗.
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ในกาลเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ -อิติ.

เรื่องภกิษุผู้อยู่ฝั่งแม่นำ้าชื่อวัคคุมุทา จบ.
วคฺคุมุทาตีริยภิกฺขุวตฺถุ.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๗ หน้า ๑๙๐  • ๔. เร่ืองบุตรเศรษฐีชื่อเขมกะ • ๔. เร่ืองบุตรเศรษฐีชื่อเขมกะ

๔. เรือ่งบุตรเศรษฐีช่ือเขมกะ
๔. เขมกเสฏฺฐิปุตฺตวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภบุตรเศรษฐีชื่อเขมกะ ซ่ึงเป็นหลานของอนาถบิณฑิกเศรษฐี 
ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “จตฺตาริ ฐานานิ” เป็นต้น.
“จตฺตาริ ฐานานิ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต อนาถปิณฺฑิกสฺส ภาคิเนยฺยำ เขมกำ นาม เสฏฺฐิปุตฺตำ อารพฺภ กเถสิ.

[เขมกะเป็นนักเลงเจ้าชู้ ถูกจับถึง ๓ ครัHง]

ดังได้สดับมา นายเขมกะน้ันเป็นผู้มีรูปงาม.
โส กิร อภิรูโป อโหสิ.

โดยมากหญิงทั้งหลายเห็นเขาแล้ว ถูกราคะครอบงำา ไม่สามารถจะดำารงอยูต่ามภาวะของตนได้.
เยภุยฺเยน อิตฺถิโย ตำ ทิสฺวา ราคาภิภูตา สกภาเวน สณฺฐาตุำ นาสกฺขึสุ.

แม้เขาก็ได้เป็นผู้ยินดียิ่งในปรทารกรรม๑ เหมือนกัน.
โสปิ ปรทารกมฺมาภิรโตว อโหสิ.

ต่อมาในเวลากลางคืน พวกราชบุรุษจับเขานำาไปแสดงแด่พระราชา.
อถ นำ รตฺตึ ราชปุริสา คเหตฺวา รญฺโญ ทสฺเสสุำ.

พระราชามิได้ตรัสอะไรกะเขา ด้วยทรงดำารวิ่า “เราละอายตอ่มหาเศรษฐี” แล้วรับสั่งให้ปล่อยไป.
ราชา “มหาเสฏฺฐิสฺส ลชฺชามิ -อิติ ตำ กิญฺจิ อวตฺวา วิสฺสชฺชาเปสิ.

ฝา่ยนายเขมกะน้ันก็มิได้งดเว้นเลย.
โส ปน เนว วิรมิ.

ต่อมา (อกี) พวกราชบุรุษก็จับเขาแล้วแสดงแดพ่ระราชาถึงครั้งที่ ๒ ที่ ๓.
อถ นำ ทุติยำปิ ตติยำปิ ราชปุริสา คเหตฺวา รญฺโญ ทสฺเสสุำ.

พระราชาก็รับสั่งให้ปล่อยเช่นเคย.
ราชา วิสฺสชฺชาเปสิเยว.

มหาเศรษฐทีราบเรื่องน้ันแล้ว พาเขาไปสำานักพระศาสดา กราบทูลเรื่องน้ันแล้วทูลวา่ 
“ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ ขอพระองค์โปรดแสดงธรรมแก่นายเขมกะน้ี “
มหาเสฏฺฐี ตำ ปวตฺตึ สุตฺวา ตำ อาทาย สตฺถุ สนฺติกำ คนฺตฺวา ตำ ปวตฺตึ อาโรเจตฺวา “ภนฺเต อิมสฺส ธมฺมำ เทเสถ -อิติ อาห.

๑ กรรมคือการคบหาซึ่งภรรยาของคนอ่ืน.
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[พระศาสดาทรงแสดงโทษแห่งปรทารกรรม]

พระศาสดาตรัสสังเวคกถาแก่เขาแล้ว เมื่อจะทรงแสดงโทษในการเสพภรรยาของคนอื่น ได้ทรงภาษิตพระคาถาเหล่าน้ีว่า
สตฺถา ตสฺส สำเวคกถำ กเถตฺวา ปรทารเสวนาย โทสำ ทสฺเสนฺโต อิมา คาถา อภาสิ

“นระผู้ประมาทชอบเสพภรรยาของคนอื่น ย่อมถึงฐานะ ๔ อย่างคือ: 
การได้สิ่งที่มิใช่บุญ (เป็นที่ ๑) การนอนไม่ได้ตามความปรารถนา (เป็นที่ ๒) 
การนินทาเป็นที่ ๓  นรกเป็นที่ ๔. 

“จตฺตาริ ฐานานิ นโร ปมตฺโต 
อาปชฺชตี ปรทารูปเสวี: 
อปุญฺญลาภำ นนิกามเสยฺยำ 
นินฺทำ ตติยำ  นิรยำ จตุตฺถำ.

ได้สิ่งมิใช่บุญอย่าง ๑, คติลามกอย่าง ๑, 
ความยินดีของบุรุษผู้กลวั กับดว้ยหญิงผู้กลัว มีประมาณน้อยอย่าง ๑, 
พระราชาย่อมลงอาชญาอันหนักอย่าง ๑, 
เพราะฉะน้ัน นระไม่ควรเสพภรรยาของคนอื่น”

อปุญฺญลาโภ จ,  คตี จ ปาปิกา, 
ภีตสฺส ภีตาย รตี จ โถกิกา, 
ราชา จ ทณฺฑำ ครุกำ ปเณติ; 
ตสฺมา นโร ปรทารำ น เสเว -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทว่า ฐานานิ ได้แก่ เหตุแห่งทุกข์ทั้งหลาย.
ตตฺถ “ฐานานิ -อิติ: ทุกฺขการณานิ.

บทวา่ ปมตฺโต ได้แก่ ประกอบด้วยการปล่อยสติ.
ปมตฺโต -อิติ: สติโวสฺสคฺเคน สมนฺนาคโต.

บทวา่ อาปชฺชติ คือ ย่อมถึง.
อาปชฺชติ -อิติ: ปาปุณาติ.

บทวา่ ปรทารูปเสวี ความวา่ เข้าไปเสพภรรยาของคนอื่นอยู่ ช่ือว่ามกัประพฤตินอกทาง.
ปรทารูปเสวี -อิติ: ปรสฺส ทารำ อุปเสวนฺโต อุปฺปถจารี.

บทวา่ อปุญฺญลาภำ ได้แก่ การได้อกุศล.
อปุญฺญลาภำ -อิติ: อกุสลลาภำ.
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บทวา่ น นิกามเสยฺยำ ความว่า 
บุคคลน้ัน ไม่ไดก้ารนอนอย่างที่ตนปรารถนา ย่อมได้การนอนตลอดกาลนิดหน่อยเท่าน้ัน ซ่ึงตนไม่ปรารถนา.
นนิกามเสยฺยำ -อิติ: ยถา อิจฺฉติ; เอวำ เสยฺยำ อลภิตฺวา อนิจฺฉิตำ ปริตฺตกเมว กาลำ เสยฺยำ ลภติ.

บทวา่ อปุญฺญลาโภ จ ความว่า การได้สิ่งอันไม่เป็นบุญน้ีอย่าง ๑ 
คติอันลามก กล่าวคือนรก เพราะสิ่งอันไม่เป็นบุญน้ัน (เป็นเหต)ุ อยา่ง ๑  ย่อมมีแก่บุคคลน้ัน อย่างน้ี.
อปุญฺญลาโภ จ -อิติ: เอวำ ตสฺส อยญฺจ อปุญฺญลาโภ  เตน จ อปุญฺเญน นิรยสงฺขาตา ปาปิกา คติ โหติ.

สองบทวา่ รตี จ โถกิกา ความวา่ แม้ความยินดีของบุรุษผู้กลัวน้ัน กับหญิงผู้กลัวมีประมาณน้อย คือมีนิดหน่อย.
รตี จ โถกิกา -อิติ: ยา๑ ตสฺส ภีตสฺส ภีตาย อิตฺถิยา สทฺธึ รติ,  สาปิ โถกิกา ปริตฺตา โหติ.

บทวา่ ครุกำ ความว่า อน่ึง พระราชาย่อมลงอาชญาอย่างหนัก ด้วยสามารถแห่งการตัดมือเป็นต้น.
ครุกำ -อิติ: ราชา จ หตฺถจฺเฉทาทิวเสน ครุกำ ทณฺฑำ ปเณติ.

บทวา่ ตสฺมา เป็นต้น ความวา่ บุคคลผู้เสพภรรยาของคนอื่น ย่อมถึงฐานะทั้งหลายมีสิ่งมิใช่บุญเป็นต้นเหล่าน้ัน; 
เพราะฉะน้ัน นระจึงไม่ควรเสพภรรยาของคนอื่น.
ตสฺมา -อิติ: ยสฺมา ปรทารำ เสวนฺโต เอตานิ อปุญฺญาทีนิ ปาปุณาติ; ตสฺมา ปรทารำ น เสเวยฺย -อิติ อตฺโถ.

ในกาลจบเทศนา นายเขมกะ ดำารงอยู่ในโสดาปัตติผลแล้ว.
เทสนาวสาเน เขมโก โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหิ.

ต้ังแต่น้ันมา มหาชนยังกาลให้ผ่านไปอย่างสบาย.
ตโต ปฏฺฐาย มหาชโน สุขำ วีตินาเมสิ.

[บุรพกรรมของนายเขมกะ]

ถามว่า “ก็บุรพกรรมของนายเขมกะน้ัน เป็นอย่างไร?”
“กึ ปนสฺส ปุพฺพกมฺมำ -อิติ.

แกว้่า “ดังได้สดับมา ในสมัยของพระพุทธเจา้พระนามวา่กัสสป เขาเป็นนักมวยที่เก่งที่สุด 
ยกธงทอง ๒ แผ่นข้ึนไว้ที่กาญจนสถูปของพระทศพลแล้ว ต้ังความปรารถนาไว้วา่ 
“เว้นหญิงที่เป็นญาติสาโลหิตเสีย หญิงที่เหลือเห็นเราแล้วจงกำาหนัด.”
“โส กิร กสฺสปพุทฺธกาเล อุตฺตมมลฺโล หุตฺวา เทฺว สุวณฺณปตากานิ ทสพลสฺส กาญฺจนถูเป อาโรเปตฺวา ปตฺถนำ ฐเปสิ 
“ฐเปตฺวา ญาติสาโลหิติตฺถิโย อวเสสา มำ ทิสฺวา รชนฺตุ -อิติ.

น้ีเป็นบุรพกรรมของเขาด้วยประการฉะน้ี.
อิทมสฺส ปุพฺพกมฺมำ -อิติ.

เพราะฉะน้ัน หญิงของคนเหล่าอื่น เห็นเขาในทีเ่ขาเกิดแล้ว จึงไม่สามารถเพื่อจะดำารงอยู่ตามภาวะของตนได้ ดังน้ีแล.
เตน ตำ นิพฺพตฺตฏฺฐาเน ทิสฺวา ปเรสำ อิตฺถิโย สกภาเวน สณฺฐาตุำ นาสกฺขึสุ -อิติ.

๑ สี. ย.ุ “ยา -อิติ นตฺถ.ิ



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๗ หน้า ๑๙๓  • ๔. เร่ืองบุตรเศรษฐีชื่อเขมกะ • [บุรพกรรมของนายเขมกะ]

เรื่องบุตรของเศรษฐชีื่อเขมกะ จบ.
เขมกเสฏฺฐิปุตฺตวตฺถุ.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๗ หน้า ๑๙๔  • ๕. เร่ืองภิกษุว่ายาก • ๕. เร่ืองภิกษุว่ายาก

๕. เรือ่งภิกษุว่ายาก
๕. ทุพฺพจภิกฺขุวตฺถุ.

พระศาสดา เม่ือประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภภิกษุว่ายากรูปใดรูปหน่ึง ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “กุโส ยถา” เป็นต้น.
“กุโส ยถา -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต อญฺญตรำ ทุพฺพจภิกฺขุำ อารพฺภ กเถสิ.

[ภิกษุเด็ดหญ้าแลว้สงสัย]

ได้สดับมา ภกิษุรูปหน่ึง ไม่แกล้ง๑ เด็ดหญา้ต้นหน่ึง เมื่อความรังเกียจเกิดข้ึน, 
จึงเข้าไปภิกษุรูปหน่ึง บอกความที่กรรมอันตนทำาแล้ว ถามว่า “ผู้มีอายุ ภิกษุใดเดด็หญ้า, โทษอะไร ย่อมมีแก่ภกิษุน้ัน?”
เอโก กิร ภิกฺขุ อสญฺจิจฺจ เอกำ ติณำ ฉินฺทิตฺวา, กุกฺกุจฺเจ อุปฺปนฺเน, 
เอกำ ภิกฺขุำ อุปสงฺกมิตฺวา “อาวุโส โย ติณำ ฉินฺทติ, ตสฺส กึ โหติ -อิติ อตฺตนา กตภาวำ อาโรเจตฺวา ปุจฺฉิ.

ลำาดับน้ัน ภิกษุนอกน้ี กลา่วกะเธอว่า “ท่านทำาความสำาคัญวา่ ‘โทษอะไรๆ มี’ เพราะเหตุแห่งหญ้าที่ท่านเดด็แล้ว, 
โทษอะไรๆ ยอ่มไม่มีในที่น้ี, แต่ทา่นแสดงแล้ว ย่อมพ้นได้” แม้ตนเองก็ได้เอามือทั้ง ๒ ถอนหญ้าแล้วถือไว้.
อถ นำ อิตโร “ตฺวำ ติณสฺส ฉินฺนการณา ‘กิญฺจิ  ๒   โหตีติ สญฺญำ กโรสิ, น เอตฺถ กิญฺจิ โหติ, เทเสตฺวา ปน มุจฺจสิ -อิติ วตฺวา 
สยำปิ อุโภหิ หตฺเถหิ ติณำ ลุญฺจิตฺวา อคฺคเหสิ.

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่งน้ันแดพ่ระศาสดา.
ภิกฺขู ตำ ปวตฺตึ สตฺถุ อาโรเจสุำ.

[กรรมท่ีบุคคลท้ำาย่อหย่อนไม่มีผลมาก]

พระศาสดา ทรงติเตียนภิกษุน้ันโดยอเนกปริยาย เมื่อทรงแสดงธรรม ได้ทรงภาษิตพระคาถาเหล่าน้ีว่า
สตฺถา ตำ ภิกฺขุำ อเนกปริยาเยน วิครหิตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมา คาถา อภาสิ

“หญ้าคาที่บุคคลจับไม่ดี ย่อมตามบาดมือน่ันเอง ฉันใด, 
คุณเครือ่งเป็นสมณะ ที่บุคคลลูบคลำาไม่ดี ยอ่มครา่เขาไปในนรก ฉันน้ัน.

“กุโส ยถา ทุคฺคหิโต หตฺถเมวานุกนฺตติ, 
สามญฺญำ ทุปฺปรามฏฺฐำ นิรยายูปกฑฺฒติ.

การงานอย่างใดอย่างหน่ึงที่ย่อหย่อน, วัตรใดที่เศรา้หมอง, 
พรหมจรรย์ท่ีระลึกด้วยความรังเกียจ, กรรมท้ัง ๓ อย่างน้ัน ย่อมไม่มีผลมาก.

ยงฺกิญฺจิ สิถิลำ กมฺมำ, สงฺกิลิฏฺฐญฺจ ยำ วตำ, 
สงฺกสฺสรำ พฺรหฺมจริยำ, น ตำ โหติ มหปฺผลำ.

๑ สญฺจิจฺจ ไม่ได้ตั้งใจ ไม่ได้เจตนา (ภาษาเก่า)
๒ วตีิกฺกมนำ



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๗ หน้า ๑๙๕  • ๕. เร่ืองภิกษุว่ายาก • [กรรมที่บุคคลทำาย่อหย่อนไม่มีผลมาก]

หากว่าบุคคลพึงทำา (กรรมใด) ควรทำากรรมน้ัน (จริง), 
ควรบากบ่ันทำากรรมน่ันให้มั่น; 
เพราะวา่สมณธรรมเครือ่งละเว้น ที่ย่อหย่อน ยิ่งเกลี่ยธุลีลง.”

กยิรา เจ กยิราเถนำ, ทฬฺหเมนำ ปรกฺกเม; 
สิถิโล หิ ปริพฺพาโช ภิยฺโย อากิรเต รชำ -อิติ.

[แก้อรรถ]

หญ้าที่มคีมชนิดใดชนิดหน่ึง โดยที่สุดแม้ใบตาล ชื่อวา่ กโุส ในพระคาถาน้ัน.
ตตฺถ “กุโส -อิติ: ยงฺกิญฺจิ ติขิณธารำ ติณำ อนฺตมโส ตาลปณฺณำปิ.

หญ้าคาน้ัน ผู้ใดจับไม่ดี ย่อมตามบาด คือ ย่อมแฉลบมือของผู้น้ัน ฉันใด; 
แม้คุณเคร่ืองเป็นสมณะกล่าวคือสมณธรรม ก็ฉันน้ันเหมือนกัน ช่ือว่าอันบุคคลลูบคลำาไม่ดี เพราะความเป็นผู้มีศีลขาดเป็นต้น.
ยถา โส กุโส เยน ทุคฺคหิโต ตสฺส หตฺถำ อนุกนฺตติ ผาเลติ; เอวเมว สมณธมฺมสงฺขาตำ สามญฺญำปิ ขณฺฑสีลาทิตาย ทุปฺปรามฏฺฐำ.

บาทพระคาถาว่า นิรยายูปกฑฺฒติ ความวา่ ย่อมให้เกิดในนรก.
นิรยายูปกฑฺฒติ -อิติ: นิรเย นิพฺพตฺตาเปติ -อิติ อตฺโถ.

บทวา่ สิถิลำ ได้แก่ การงานไรๆ ท่ีบุคคลทำา ทำาให้เป็นการยึดถือไว้ย่อหย่อน โดยทำาหละหลวม.
สิถิลำ -อิติ: โอหียิตฺวา๑ กรเณน สิถิลคฺคาหำ กตฺวา กตำ กิญฺจิ กมฺมำ.

บทวา่ สงฺกิลิฏฐฺำ ความวา่ ชือ่ว่า เศร้าหมอง เพราะการเที่ยวไปในอโคจร มีหญิงแพศยาเป็นต้น.
สงฺกิลิฏฺฐำ -อิติ: เวสิยาทิเกสุ อโคจเรสุ จรเณน สงฺกิลิฏฺฐำ.

บทวา่ สงฺกสฺสรำ ได้แก่ พึงระลึกดว้ยความสงสัยทั้งหลาย คือ 
เห็นสงฆ์แม้ที่ประชุมกันดว้ยกิจอยา่งใดอย่างหน่ึง ในบรรดากิจ มีกจิดว้ยอุโบสถเป็นต้น 
แล้วระลึกดว้ยความสงสัยของตน คือ รังเกียจ ได้แก่ระแวงอย่างน้ีวา่ 
“ภิกษุเหล่าน้ี ทราบความประพฤติของเรา มีประสงคจ์ะยกวตัรเรา จึงประชุมกันแน่แท้.”
สงฺกสฺสรำ -อิติ: สงฺกาหิ สริตพฺพำ  อุโปสถกิจฺจาทีสุ อญฺญตเรน กิจฺเจน สนฺนิปติตำปิ สงฺฆำ ทิสฺวา 
“อทฺธา อิเม มม จริยำ ญตฺวา มำ อุกฺขิปิตุกามา สนฺนิปติตา -อิติ เอวำ อตฺตโน อาสงฺกาหิ สริตำ อุสฺสงฺกิตำ ปริสงฺกิตำ.

สองบทวา่ น ตำ โหติ ความว่า พรหมจรรย์ กลา่วคือ สมณธรรมน้ัน คอืเห็นปานน้ัน ย่อมไม่มีผลมากแก่บุคคลน้ัน, 
เพราะไม่มีผลมากแก่เธอ ก็ย่อมไม่มีผลมากแม้แก่ทายกผู้ถวายภิกษาแก่เธอ (ด้วย).
น ตำ โหติ -อิติ: ตำ เอวรูปํ สมณธมฺมสงฺขาตำ พฺรหฺมจริยำ ตสฺส ปุคฺคลสฺส น มหปฺผลำ โหติ, 
ตสฺส อมหปฺผลภาเวน ภิกฺขาทายกานำปิสฺส น มหปฺผลำ โหติ -อิติ อตฺโถ.

บทวา่ กยริา เจ ความวา่ เพราะเหตุน้ัน บุคคลพึงทำาการงานใด, จงทำาการงานน้ันจริงๆ.
กยิรา เจ -อิติ: ตสฺมา ยำ กมฺมำ กเรยฺย, ตำ กโรเตว.

๑ สี. ม. ย.ุ โอลียิตฺวา.
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บาทพระคาถาว่า ทฬฺหเมนำ ปรกฺกเม ความวา่ 
ควรทำาการงานน่ันให้เป็นของอันตนทำามั่นคง คือเป็นผู้มีการสมาทานดำารงมั่นทำาการงานน่ัน.
ทฬฺหเมนำ ปรกฺกเม -อิติ: ถิรกตเมตำ กตฺวา อวฏฺฐิตสมาทาโน หุตฺวา เอตำ กยิรา.

บทวา่ ปรพิฺพาโช ได้แก่ สมณธรรมที่บุคคลทำาดว้ยการยึดถือย่อหย่อน อันถึงภาวะมีความขาดเป็นต้น.
ปริพฺพาโช -อิติ: สิถิลคฺคาเหน กโต ขณฺฑาทิภาวปฺปตฺโต สมณธมฺโม.

บทวา่ ภิยฺโย ความว่า สมณธรรมเห็นปานน้ัน ย่อมไม่สามารถที่จะนำาออกซ่ึงธุลี มธีุลีคือราคะเป็นต้น ท่ีมีอยู่ ณ ภายใน, 
โดยที่แท้ ย่อมเกลี่ยธุลี มีธุลีคือราคะเป็นต้น แม้อย่างอื่น ณ เบ้ืองบนของผู้น้ัน.
ภิยฺโย -อิติ: อพฺภนฺตเร วิชฺชมานำ ราครชาทึ เอวรูโป สมณธมฺโม อปเนตุำ น สกฺโกติ, 
อถโข ตสฺส อุปริ อปรำปิ ราครชาทึ อากิรติ -อิติ อตฺโถ.

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลอุริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้นแล้ว.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ.

ภิกษุแม้น้ัน ดำารงอยู่ในความสังวรแลว้ ภายหลังเจริญวิปัสสนา บรรลุพระอรหัต ดังน้ีแล.
โสปิ ภิกฺขุ สำวเร ฐตฺวา ปจฺฉา วิปสฺสนำ วฑฺเฒตฺวา อรหตฺตำ ปาปุณิ -อิติ.

เรื่องภกิษุว่ายาก จบ.
ทุพฺพจภิกฺขุวตฺถุ.
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๖. เรื่องหญิงขีHหึง
๖. อิสฺสาปกตอิตฺถีวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภหญิงข้ีหึงคนใดคนหน่ึง ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “อกตำ” เป็นต้น.
“อกตำ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต อญฺญตรำ อิสฺสาปกตำ อิตฺถึ อารพฺภ กเถสิ.

[หญิงขีHหึงท้ำากรรมช่ัวแล้วคิดปกปิด]

ได้ยินว่า สามีของหญิงน้ัน ได้ทำาความเชยชิดกับหญิงรับใช้ในเรือนคนหน่ึง.
ตสฺสา กิร สามิโก เอกาย เคหทาสิยา สทฺธึ สนฺถวำ อกาสิ.

หญิงข้ีหึงน้ัน มดัมือมัดเท้าหญิงรับใช้คนน้ันไว้แล้ว ตดัหูและจมูกของเขา ขังไว้ในห้องว่างห้องหน่ึง ปิดประตูแล้ว 
เพื่อจะปกปิดความที่กรรมน้ันอันตนทำาแล้ว (ชวนสามี) วา่ “มาเถิด นาย, เราจกัไปวัดฟังธรรม” พาสามีไปวดั น่ังฟังธรรมอยู่.
สา อิสฺสาปกตา ตำ ทาสึ หตฺถปาเทสุ พนฺธิตฺวา ตสฺสา กณฺณนาสำ ฉินฺทิตฺวา เอกสฺมึ ตุจฺฉคพฺเภ ปกฺขิปิตฺวา ทฺวารำ ปิทหิตฺวา 
ตสฺส กมฺมสฺส อตฺตนา กตภาวำ ปฏิจฺฉาเทตุำ “เอหิ อยฺย, วิหารำ คนฺตฺวา ธมฺมำ สุณิสฺสาม -อิติ สามิกำ อาทาย วิหารำ คนฺตฺวา 
ธมฺมำ สุณนฺตี นิสีทิ.

ขณะน้ัน พวกญาติผู้เป็นแขกของนางมายังเรือน (ของนาง) แล้ว เปิดประตูเห็นประการอันแปลกน้ันแล้ว แก้หญิงรับใช้ออก.
อถสฺสา อาคนฺตุกา ญาตกา เคหำ อาคนฺตฺวา ทฺวารำ วิวริตฺวา ตำ วิปฺปการำ ทิสฺวา ทาสึ โมจยึสุ.

หญิงรับใช้น้ันไปวัด กราบทูลเน้ือความน้ันแด่พระทศพล ในท่ามกลางบริษัท ๔.
สา วิหารำ คนฺตฺวา จตุปริสมชฺเฌ ตมตฺถำ ทสพลสฺส อาโรเจสิ.

[กรรมช่ัวย่อมเผาผลาญในภายหลัง]

พระศาสดา ทรงสดับคำาของหญิงรับใช้น้ันแล้ว ตรัสว่า 
“ข้ึนชื่อวา่ทุจริต แม้เพียงเล็กน้อย บุคคลไม่ควรทำา ดว้ยความสำาคัญวา่ ‘ชนพวกอื่นย่อมไม่รูก้รรมน้ีของเรา’ 
(ส่วน) สุจรติน่ันแหละ เมื่อคนอื่นแม้ไม่รู้ กค็วรทำา, 
เพราะวา่ ข้ึนชื่อวา่ทุจริต แม้บุคคลปกปิดทำา ยอ่มทำาการตามเผาผลาญในภายหลัง, 
(ส่วน) สุจรติย่อมยังความปราโมทย์อย่างเดียวให้เกิดข้ึน” ดังน้ีแล้ว จึงตรัสพระคาถาน้ีว่า
สตฺถา ตสฺสา วจนำ สุตฺวา 
“ทุจฺจริตำ นาม ‘อิทำ เม อญฺเญ ชนา น ชานนฺตีติ อปฺปมตฺตกำปิ น กาตพฺพำ,  อญฺญสฺมึ อชานนฺเตปิ, สุจริตเมว กาตพฺพำ. 
ปฏิจฺฉาเทตฺวา กตำปิ หิ ทุจฺจริตำ นาม ปจฺฉานุตาปํ กโรติ, สุจริตำ ปาโมชฺชเมว ชเนติ -อิติ วตฺวา อิมำ คาถมาห
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“กรรมชัว่ ไม่ทำาเสียเลยดกีว่า, (เพราะ) กรรมชัว่ ย่อมเผาผลาญในภายหลัง, 
สว่นบุคคลทำากรรมใดแล้ว ไมต่ามเดือดร้อน,  
กรรมน้ัน เป็นกรรมดี อันบุคคลทำาแล้วดีกว่า.”

“อกตำ ทุกฺกฏำ เสยฺโย, ปจฺฉา ตปฺปติ ทุกฺกฏำ; 
กตญฺจ สุกตำ เสยฺโย, ยำ กตฺวา นานุตปฺปติ -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทว่า ทุกฺกฏำ ความว่า 
กรรมอันมีโทษยังสัตวใ์ห้เป็นไปในอบาย ไม่ทำาเสียเลย ดีกวา่ คือประเสริฐ ได้แก่ ยอดเยี่ยม.
ตตฺถ “ทุกฺกฏำ -อิติ: สาวชฺชำ อปายสำวตฺตนิกำ กมฺมำ อกตเมว เสยฺโย วรำ อุตฺตมำ.

สองบทวา่ ปจฺฉา ตปฺปติ ความว่า เพราะกรรมน้ัน ย่อมเผาผลาญในกาลทีต่นตามระลึกถึงแล้วๆ รำ่าไป.
ปจฺฉา ตปฺปติ -อิติ: ตำ หิ อนุสฺสริตานุสฺสริตกาเล ตปฺปติเยว.

บทวา่ สุกตำ ความวา่ สว่นกรรมอันไม่มีโทษ มีสุขเป็นกำาไร ยังสตัว์ให้เป็นไปในสุคติอย่างเดียว บุคคลทำาแล้ว ดกีว่า.
สุกตำ -อิติ: อนวชฺชำ ปน สุขุทฺรยำ สุคติสำวตฺตนิกเมว กมฺมำ กตำ เสยฺโย.

สองบทวา่ ยำ กตวฺา ความว่า บุคคลทำากรรมใดแล้ว ยอ่มไม่เดือดรอ้นในภายหลัง คือ ในกาลเป็นที่ระลึกถึง 
ชื่อว่า ย่อมไม่ตามเดือดร้อน คือ เป็นผู้มีโสมนัสอย่างเดียว, กรรมน้ัน อันบุคคลทำาแล้ว ประเสริฐ.
ยำ กตฺวา -อิติ: ยำ กมฺมำ กตฺวา ปจฺฉา อนุสฺสรณกาเล น ตปฺปติ นานุตปฺปติ โสมนสฺสชาโตว โหติ, ตำ กตำ วรำ -อิติ อตฺโถ.

ในกาลจบเทศนา อุบาสกและหญิงน้ัน ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลแล้ว
เทสนาวสาเน อุปาสโก จ สา จ อิตฺถี โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหึสุ.

ก็แลชนทั้งหลายทำาหญิงรับใช้น้ันให้เป็นไท ในที่น้ันน่ันแล แล้วทำาให้เป็นหญิงมีปกติประพฤตธิรรม ดังน้ีแล.
ตญฺจ ปน ทาสึ ตตฺเถว ภุชิสฺสำ กตฺวา ธมฺมจาริณึ กรึสุ -อิติ.

เรื่องหญิงข้ีหึง จบ.
อิสฺสาปกตอิตฺถีวตฺถุ.
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๗. เรื่องอาคันตุกภิกษุ
๗. อาคนฺตุกภิกฺขุวตฺถุ.

พระศาสดา เม่ือประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภภิกษุผู้อาคันตุกะหลายรูป ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “นครำ ยถา” เป็นต้น.
“นครำ ยถา -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต สมฺพหุเล อาคนฺตุเก ภิกฺขู อารพฺภ กเถสิ.

[พวกภกิษุไปกรุงสาวัตถีเพ่ือเฝ้าพระศาสดา]

ได้ยินว่า พวกภิกษุเหล่าน้ัน เข้าจำาพรรษาอยู่ในปัจจันตนครแห่งหน่ึง ได้อยู่เป็นสุขในเดือนแรก.
เต กิร เอกสฺมึ ปจฺจนฺเต วสฺสำ อุปคนฺตฺวา ปฐมมาเส สุขำ วิหรึสุ.

ในเดือนทา่มกลาง พวกโจรได้มาปล้นหมู่บ้านอันเป็นที่โคจรของภิกษุเหล่าน้ัน จับชาวบ้านเป็นเชลยไป.
มชฺฌิมมาเส โจรา อาคนฺตฺวา เตสำ โคจรคามำ ปหริตฺวา กรมเร คเหตฺวา อคมำสุ.

จำาเดิมแต่กาลน้ัน มนุษย์ทั้งหลายไดพ้ากันปฏิสังขรณ์ปัจจันตนครน้ัน เพื่อประโยชน์จะป้องกันพวกโจร 
จึงไม่ได้โอกาสจะอุปัฏฐากภิกษุเหล่าน้ันอย่างแข็งแรง.
ตโต ปฏฺฐาย มนุสฺสา โจรานำ ปฏิพาหนตฺถาย ตำ ปจฺจนฺตนครำ อภิสงฺขโรนฺตา เต ภิกฺขู สกฺกจฺจำ อุปฏฺฐาตุำ โอกาสำ น ลภึสุ.

พวกภกิษุเหล่าน้ันจำาพรรษา หาความสำาราญมิได้  (ครั้น) ออกพรรษาแลว้ ได้ไปสู่กรุงสาวตัถี เพื่อจะเฝ้าพระศาสดา 
ถวายบังคมพระศาสดาแล้ว น่ัง ณ ที่สมควรส่วนหน่ึง.
เต อผาสุกำ วสฺสำ วสิตฺวา วุตฺถวสฺสา สตฺถุ ทสฺสนาย สาวตฺถึ คนฺตฺวา สตฺถารำ วนฺทิตฺวา เอกมนฺตำ นิสีทึสุ.

[พระศาสดาตรสัถามสุขทุกข์กะภิกษุเหล่านัHน]

พระศาสดาทรงทำาการปฏิสันถารกับภิกษุเหล่าน้ัน ตรัสถามวา่ “ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอพากันอยู่สบายหรือ?” 
เมื่อภิกษุเหล่าน้ันกราบทูลวา่ 
“พระเจา้ข้า พวกข้าพระองค์อยู่สบายแต่ในเดือนแรกเทา่น้ัน, ในเดือนท่ามกลาง พวกโจรได้ปล้นหมู่บ้าน, 
จำาเดิมแต่กาลน้ัน มนุษย์ทั้งหลายพากันปฏิสังขรณ์นคร ไม่ไดโ้อกาสจะบำารุงอย่างแข็งแรง; 
เพราะฉะน้ัน พวกข้าพระองค์ จึงจำาพรรษาหาความสำาราญมิได้” จึงตรัสว่า 
“ชา่งเถอะ ภิกษุทั้งหลาย, พวกเธออยา่ได้คดิเลย, ธรรมดาวา่ ความอยู่เป็นสุขสำาราญตลอดกาลเป็นนิตย์ อันบุคคลหาได้ยาก; 
ธรรมดาว่า ภิกษุ รักษาอตัภาพน่ันแหละ เหมือนกับพวกมนุษย์เหล่าน้ัน คุ้มครองนครฉะน้ัน ย่อมควร” ดังน้ีแล้ว 
จึงตรัสพระคาถาน้ีว่า
สตฺถา เตหิ สทฺธึ กตปฺปฏิสนฺถาโร “กึ ภิกฺขเว สุขำ วสิตฺถ -อิติ ปุจฺฉิตฺวา, 
“ภนฺเต มยำ ปฐมมาสเมว สุขำ วสิมฺหา, มชฺฌิมมาเส โจรา คามำ ปหรึสุ, 
ตโต ปฏฺฐาย มนุสฺสา นครำ อภิสงฺขโรนฺตา สกฺกจฺจำ อุปฏฺฐาตุำ โอกาสำ น ลภึสุ; ตสฺมา อผาสุกำ วสฺสำ วสิมฺหา -อิติ วุตฺเต, 
“อลำ ภิกฺขเว, มา จินฺตยิตฺถ, ผาสุวิหาโร นาม นิจฺจกาลำ ทุลฺลโภ; ภิกฺขุนา นาม,๑ ยถา เต มนุสฺสา นครำ โคปยึสุ; 
เอวำ อตฺตภาวเมว โคปยิตุำ วฏฺฏติ -อิติ วตฺวา อิมำ คาถมาห

๑ สี. ย.ุ ปน.
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“ทา่นทั้งหลายควรรักษาตน เหมือนกับพวกมนุษย์ป้องกันปัจจันตนคร 
ทั้งภายในและภายนอก ฉะน้ัน,  
ขณะอย่าเข้าไปล่วงท่านทั้งหลายเสีย; เพราะวา่ ชนทั้งหลายผู้ล่วงเสียซ่ึง
ขณะ เป็นผู้เบียดเสียดกันในนรก เศร้าโศกอยู่.”

“นครำ ยถา ปจฺจนฺตำ คุตฺตำ สนฺตรพาหิรำ; 
เอวำ โคเปถ อตฺตานำ, ขโณ โว มา อุปจฺจคา; 
ขณาตีตา หิ โสจนฺติ นิรยมฺหิ สมปฺปิตา -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทว่า สนฺตรพาหิรำ เป็นต้น ความว่า ภิกษุทั้งหลาย 
ปัจจันตนครน้ัน อันมนุษย์เหล่าน้ันช่วยกันทำาที่มั่นทั้งหลาย มีประตูและกำาแพงเป็นต้น ชื่อว่าทำาให้มั่นในภายใน 
เขาทำาที่มั่นทั้งหลายมีป้อมและคูเป็นต้น ชื่อว่าทำาให้มั่นในภายนอก 
เพราะเหตุน้ัน ปัจจันตนครน้ัน จึงเป็นเมืองที่พวกมนุษย์ทำาให้มั่นทั้งภายในทั้งภายนอก รักษาแลว้ฉันใด; 
กพ็วกท่านจงเข้าไปตั้งสติไว้ จงปิดทวารทั้ง ๖ อันเป็นภายใน ไม่ปล่อยสติซ่ึงรกัษาทวาร ทำาอายตนะภายใน ๖ เหล่าน้ัน 
ให้มั่น ด้วยการไม่ถือเอาโดยประการที่อายตนะภายนอก ๖ ซ่ึงยึดถืออยู่ จะเป็นไปเพื่อขจัดอายตนะภายในเสีย 
ไม่ละสติที่รักษาทวาร เพื่อไม่ให้อายตนะภายนอกเหล่าน้ันเข้าไป ประพฤติอยู่ ชื่อว่ารักษาตนไว้ ฉันน้ัน.
ตตฺถ “สนฺตรพาหิรำ -อิติ: ภิกฺขเว ยถา เตหิ มนุสฺเสหิ ตำ ปจฺจนฺตนครำ ทฺวารปาการาทีนิ ถิรานิ กโรนฺเตหิ สอนฺตรำ  
อฏฺฏาลกปริขาทีนิ ถิรานิ กโรนฺเตหิ สพาหิรำ -อิติ สนฺตรพาหิรำ คุตฺตำ กตำ; 
เอวำ ตุมฺเห หิ๑ สตึ อุปฏฺฐาเปตฺวา อชฺฌตฺติกานิ ฉ ทฺวารานิ ปิทหิตฺวา ทฺวารรกฺขิกำ สตึ อวิสฺสชฺเชตฺวา, 
ยถา คยฺหมานานิ พาหิรานิ ฉ อายตนานิ อชฺฌตฺติกานำ อุปฆาตาย สำวตฺตนฺติ; ตถา อคฺคหเณนตานิ ถิรานิ กตฺวา 
เตสำ อปฺปเวสาย ทฺวารรกฺขิกำ สตึ อปฺปหาย วิจรนฺตา อตฺตานำ โคเปถ -อิติ อตฺโถ.

บาทพระคาถาว่า ขโณ โว มา อุปจฺจคา ความว่า ก็ผู้ใดไม่ปกครองตนอย่างน้ัน, 
ขณะน้ีแม้ทั้งสิ้น คือ “ขณะเป็นที่บังเกิดข้ึนแห่งพระพุทธเจ้าน้ี ขณะบังเกิดในมัชฌิมประเทศ ขณะอันได้สัมมาทิฏฐิ 
ขณะไม่ขาดแคลนแห่งอายตนะทั้ง ๖ ประการ” ย่อมกา้วลว่งเสียซ่ึงบุคคลผู้น้ัน;  ขณะน้ันจงอย่ากา้วลว่งท่านทั้งหลายไปเสีย.
ขโณ โว มา อุปจฺจคา -อิติ: โย หิ เอวำ อตฺตานำ น โคเปติ, 
ตำ ปุคฺคลำ “อยำ พุทฺธุปฺปาทกฺขโณ มชฺฌิมปเทเส อุปฺปตฺติกฺขโณ สมฺมาทิฏฺฐิยา ปฏิลทฺธกฺขโณ ฉนฺนมายตนานำ อเวกลฺลกฺขโณ -อิติ 
สพฺโพปิ อยำ ขโณ อติกฺกมติ; โส ขโณ ตุมฺเห มา อติกฺกมตุ.

บทวา่ ขณาตีตา เป็นต้น ความวา่ เพราะว่า บุคคลเหล่าใดลว่งเสียซ่ึงขณะน้ัน, และขณะน้ันล่วงเสียซ่ึงบุคคลเหล่าน้ัน; 
ชนเหล่าน้ันเป็นผู้เบียดเสียดกันในนรก คือบังเกดิในนรกน้ันแล้ว เศร้าโศกอยู่.
ขณาตีตา -อิติ: เย หิ ตำ ขณำ อตีตา, เต จ ปุคฺคเล โส ขโณ อตีโต; เต นิรยมฺหิ สมปฺปิตา หุตฺวา ตตฺถ นิพฺพตฺติตฺวา โสจนฺติ -อิติ อตฺโถ.

ในกาลจบเทศนา ภิกษุเหล่าน้ันเกิดความสังเวช ต้ังอยู่ในพระอรหัตผลแล้ว ดังน้ีแล.
เทสนาวสาเน เต ภิกฺขู อุปฺปนฺนสำเวคา อรหตฺเต ปติฏฺฐหึสุ -อิติ.

๑ ม. สี. ย.ุ ปิ.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๗ หน้า ๒๐๑  • ๗. เร่ืองอาคันตุกภิกษุ • [แก้อรรถ]

เรื่องอาคันตุกภิกษุ จบ.
อาคนฺตุกภิกฺขุวตฺถุ.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๗ หน้า ๒๐๒  • ๘. เร่ืองนิครนถ์ • ๘. เร่ืองนิครนถ์

๘. เรือ่งนิครนถ์
๘. นิคฺคณฺฐวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพวกนิครนถ์ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ “อลชฺชติาเย” เป็นต้น.
“อลชฺชิตาเย -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต นิคฺคณฺเฐ อารพฺภ กเถสิ.

[พวกนิครนถ์โต้วาทะกับพวกภกิษุ]

ความพิสดารวา่ ในวันหน่ึง ภกิษุทั้งหลายเห็นพวกนิครนถ์แล้ว สนทนากันว่า 
“ผู้มีอายุ พวกนิครนถ์เหล่าน้ี ประเสริฐกว่าพวกชีเปลือย ซ่ึงไม่ปกปิดโดยประการทั้งปวง, 
(เพราะว่า) พวกนิครนถ์ที่ปกปิดแม้ข้างหน้าข้างเดียวเท่าน้ัน ก็เห็นจะเป็นผู้มีความละอาย (อยู่บ้าง).”
เอกสฺมึ หิ ทิวเส ภิกฺขู นิคฺคณฺเฐ ทิสฺวา กถำ สมุฏฺฐาเปสุำ “อาวุโส สพฺพโส อปฺปฏิจฺฉนฺเนหิ อเจลเกหิ อิเม นิคฺคณฺฐา วรตรา, 
เย เอกำ ปุริมปสฺสำปิ ตาว ปฏิจฺฉาเทนฺติ, สหิริกา มญฺเญ เอเต -อิติ.

พวกนิครนถ์ฟังคำาน้ันแล้ว กล่าวว่า “พวกเรา ยอ่มปกปิดเพราะเหตุน่ันหามิได้, 
พวกเราปกปิดเพราะเหตุน้ี คือ ก็ละออง๑ตา่งๆ มีฝุ่นและธุลีเป็นต้นน่ันเทียว เป็นของเน่ืองดว้ยชีวติินทรีย์, 
เมื่อเป็นอย่างน้ัน ละอองต่างๆ มีฝุ่นและธุลีเป็นต้นเหล่าน่ัน อยา่ตกลงในภาชนะภิกษาทั้งหลายของพวกเรา” ดังน้ีแล้ว 
ทำาการพดูกับภิกษุเหล่าน้ันอยา่งมากมาย ดว้ยสามารถแห่งการโต้ตอบวาทะกัน.
ตำ สุตฺวา นิคฺคณฺฐา “น มยำ เอเตน การเณน ปฏิจฺฉาเทม, ‘ปํสุรชาทโย ปน ปุคฺคลาเอว ชีวิตินฺทฺริยปฺปฏิพทฺธา; 
เอวเมเต โน ภิกฺขาภาชเนสุ มา ปตึสูติ อิมินา การเณน ปฏิจฺฉาเทม -อิติ วตฺวา เตหิ สทฺธึ วาทปฺปฏิวาทวเสน พหุำ กถำ กรึสุ.๒

ภิกษุทั้งหลายเข้าไปเฝ้าพระศาสดา กราบทูลเรื่องน้ัน ในกาลที่ตนน่ังแล้ว.
ภิกฺขู สตฺถารำ อุปสงฺกมิตฺวา นิสินฺนกาเล ตำ ปวตฺตึ อาโรเจสุำ.

[ผู้สมาทานผิดย่อมถึงทุคติ]

พระศาสดา ตรัสวา่ “ภิกษุทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลาย ชื่อว่าผู้ละอายในสิ่งอันไม่ควรละอาย ไม่ละอายในสิ่งอันควรละอาย 
ย่อมเป็นผู้มีทุคติเป็นที่ไปในเบ้ืองหน้าแน่แท้” ดังน้ีแล้ว เมื่อจะทรงแสดงธรรม ไดท้รงภาษิตพระคาถาเหล่าน้ีว่า
สตฺถา “ภิกฺขเว อลชฺชิตพฺเพ ลชฺชิตฺวา ลชฺชิตพฺเพ อลชฺชมานา นาม ทุคฺคติปรายนาว โหนฺติ -อิติ วตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต 
อิมา คาถา อภาสิ

“สัตว์ทั้งหลาย ละอายเพราะสิ่งอันไม่ควรละอาย 
ไม่ละอายเพราะสิ่งอันควรละอาย สมาทานมิจฉาทิฏฐิ ย่อมถึงทุคติ.

“อลชฺชิตาเย ลชฺชนฺติ ลชฺชิตาเย น ลชฺชเร 
มิจฺฉาทิฏฺฐิสมาทานา สตฺตา คจฺฉนฺติ ทุคฺคตึ.

๑ ในลัทธิศาสนาเชน ปุคฺคลา หมายความว่า ปรมาณู.
๒ สี. ย.ุ กเถสุำ.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๗ หน้า ๒๐๓  • ๘. เร่ืองนิครนถ์ • [ผู้สมาทานผิดย่อมถึงทุคติ]

สตัว์ทั้งหลาย มีปกติเห็นในสิ่งอันไม่ควรกลวัว่าควรกลัว และ
มีปกติเห็นในส่ิงอันควรกลัวว่าไม่ควรกลัว สมาทานมิจฉาทิฏฐิ ย่อมถึงทุคติ.”

อภเย ภยทสฺสิโน ภเย จ อภยทสฺสิโน 
มิจฺฉาทิฏฺฐิสมาทานา สตฺตา คจฺฉนฺติ ทุคฺคตึ -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทว่า อลชฺชติาเย ได้แก่ เพราะภาชนะภิกษาอันไม่ควรละอาย. 
จริงอยู่ ภาชนะภิกษา ชื่อวา่สิ่งอันไม่ควรละอาย. 
ก็สตัว์เหล่าน้ัน เมื่อปกปิดภาชนะภิกษาน้ันแล้วเที่ยวไป ชื่อว่าย่อมละอาย เพราะภาชนะภิกษาอันไม่ควรละอายน้ัน.
ตตฺถ “อลชฺชิตาเย -อิติ: อลชฺชิตพฺเพน ภิกฺขาภาชเนน. 
ภิกฺขาภาชนำ หิ อลชฺชิตพฺพำ นาม.  เต ปน ตำ ปฏิจฺฉาเทตฺวา วิจรนฺตา เตน ลชฺชนฺติ นาม.

บทวา่ ลชชฺิตาเย ความวา่ เพราะองค์อันยังหิรใิห้กำาเริบอันไม่ปกปิดแล้ว. 
จริงอยู่ องค์อันยังหิริให้กำาเริบ ชื่อว่าสิ่งอันควรละอาย ก็สตัว์เหล่าน้ัน เมื่อไม่ปกปิดองค์อันยังหิรใิห้กำาเริบน้ันเที่ยวไป 
ชื่อว่า ย่อมไม่ละอายเพราะสิ่งอันควรละอาย. 
เพราะเหตุน้ัน เมื่อสัตว์เหล่าน้ัน ละอายเพราะสิ่งอันไม่ควรละอายอยู่ ไม่ละอายเพราะสิ่งอันควรละอายอยู่ 
ชื่อว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิ เพราะภาวะคือความยึดถือเปล่า และเพราะภาวะคือความยึดถือโดยประการอื่น, 
สตัว์เหล่าน้ันสมาทานมิจฉาทิฏฐิน้ันแล้วเที่ยวไปอยู่ ชื่อวา่สมาทานมิจฉาทิฏฐิ ยอ่มถึงทุคติอันต่างโดยอบายมีนรกเป็นต้น.
ลชฺชิตาเยติ: อปฺปฏิจฺฉนฺเนน หิริโกปินงฺเคน. 
หิริโกปินงฺคญฺหิ ลชฺชิตพฺพำ นาม.  เต ปน ตำ อปฺปฏิจฺฉาเทตฺวา วิจรนฺตา ลชฺชิตาเย น ลชฺชนฺติ นาม. 
เตน เตสำ อลชฺชิตพฺเพน ลชฺชตำ ลชฺชิตพฺเพน อลชฺชตำ ตุจฺฉคฺคหณภาเวน จ อญฺญถาคหณภาเวน จ มิจฺฉาทิฏฺฐิ โหติ, 
ตำ สมาทยิตฺวา วิจรนฺตา เต มิจฺฉาทิฏฺฐิสมาทานา สตฺตา นิรยาทิเภทำ ทุคฺคตึ คจฺฉนฺติ -อิติ อตฺโถ.

บท อภเย เป็นต้น ความวา่ ภาชนะภิกษา ชือ่ว่าสิ่งอันไม่ควรกลัว 
เพราะกิเลสคือ ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ และภัยคือทุจรติ หาเกิดข้ึนเพราะอาศัยภาชนะภิกษาไม่. 
ก็สตัว์ทั้งหลายปกปิดภาชนะภิกษาน้ันเพราะความกลัว ชื่อวา่มีปกติเห็นในสิ่งอันไม่ควรกลวัว่าควรกลัว. 
ก็องค์อันยังหิริให้กำาเริบน้ัน ช่ือว่าส่ิงอันควรกลัว เพราะกิเลสท้ังหลายมีราคะเป็นต้นเกิดข้ึนเพราะอาศัยองค์อันยังหิริให้กำาเริบ. 
และเพราะไม่ปกปิดองคอ์ันยังหิริให้กำาเริบน้ัน จึงชื่อว่า ผู้มีปกติเห็นในสิ่งอันควรกลัวว่าไม่ควรกลวั. 
สัตว์ท้ังหลายช่ือว่าสมาทานมิจฉาทิฏฐิ เพราะความท่ีตนสมาทานการยึดถือเปล่าน้ัน และการยึดถือโดยประการอ่ืน ย่อมถึงทุคติ.
อภเย -อิติ: ภิกฺขาภาชนำ นิสฺสาย ราคโทสโมหมานทิฏฺฐิกิเลสทุจฺจริตภยานำ อนุปฺปชฺชนโต ภิกฺขาภาชนำ อภยำ นาม. 
ภเยน ตำ ปฏิจฺฉาเทนฺตา ปน อภเย ภยทสฺสิโน นาม. 
หิริโกปินงฺคำ ปน นิสฺสาย ราคาทีนำ อุปฺปชฺชนโต ตำ ภยำ นาม. 
ตสฺส อปฺปฏิจฺฉาทเนน ภเย จ อภยทสฺสิโน. 
ตสฺส อญฺญถา จ คหณสฺส สมาทินฺนตฺตา มิจฺฉาทิฏฺฐิสมาทานา สตฺตา ทุคฺคตึ คจฺฉนฺติ -อิติ อตฺโถ.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๗ หน้า ๒๐๔  • ๘. เร่ืองนิครนถ์ • [แก้อรรถ]

ในกาลจบเทศนา พวกนิครนถ์เป็นอันมาก มีใจสังเวชแล้วบวช.
เทสนาวสาเน พหู นิคฺคณฺฐา สำวิคฺคมานสา ปพฺพชึสุ.๑

เทศนาสำาเร็จประโยชน์แม้แก่บุคคลผู้ประชุมกันแล้ว ดังน้ีแล.
สมฺปตฺตานำปิ สาตฺถิกา เทสนา อโหสิ -อิติ.

เรื่องนิครนถ์ จบ.
นิคฺคณฺฐวตฺถุ.

๑ กถมิทำ วุตฺตำ, เตสำ หิ ปรมฺมขุา คาถา ภาสิตา.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๗ หน้า ๒๐๕  • ๙. เร่ืองสาวกเดียรถีย์ • ๙. เร่ืองสาวกเดียรถีย์

๙. เรือ่งสาวกเดียรถยี์
๙. ติตฺถิยสาวกวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพวกสาวกเดียรถีย์ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ “อวชฺเช” เป็นต้น.
“อวชฺเช -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต ติตฺติยสาวเก อารพฺภ กเถสิ.

[บุตรพวกเดียรถียส์อนบุตรไม่ให้ไหว้สมณะ]

ความพิสดารวา่ สมัยหน่ึง พวกสาวกอัญญเดียรถีย์ เห็นพวกลูกๆ ของตนพร้อมทั้งบริวาร 
เล่นอยู่กับพวกลูกของพวกอุบาสกผู้เป็นสัมมาทิฏฐิ ในเวลาลกูเหล่าน้ันมาเรือนแล้ว จึงตา่งให้กระทำาปฏิญาณวา่ 
“สมณะพวกศากยบุตร พวกเจา้ไม่พึงไหว้, แม้วิหารของสมณะเหล่าน้ัน พวกเจ้าก็ไมพ่ึงเข้าไป.”
เอกสฺมึ หิ สมเย อญฺญติตฺถิยสาวกา อตฺตโน ปุตฺเต สมฺมาทิฏฺฐิกานำ อุปาสกานำ ปุตฺเตหิ สทฺธึ สปริวาเร กีฬมาเน ทิสฺวา 
เคหำ อาคตกาเล “น โว สมณา สกฺยปุตฺติยา วนฺทิตพฺพา, นาปิ เตสำ วิหารำ ปวิสิตพฺพำ -อิติ๑ สปถำ การยึสุ.

วันหน่ึง ลกูของพวกอัญญเดียรถีย์เหล่าน้ัน กำาลังเล่นอยู่ในที่ใกล้แห่งซุ้มประตูนอกพระเชตวันวิหาร มีความกระหายนำ้าข้ึน.
เต เอกทิวสำ เชตวนวิหารสฺส พหิทฺวารโกฏฺฐกสามนฺเต กีฬนฺตา ปิปาสิตา อเหสุำ.

ทีน้ัน พวกเขาจึงส่งเด็กของอุบาสกคนหน่ึงไปสู่พระวิหาร สั่งว่า “เจ้าไปดื่มนำ้าในวิหารน้ันแล้ว จงนำามาเพื่อพวกเราบ้าง.”
อเถกำ อุปาสกทารกำ “ตฺวำ คนฺตฺวา เอตฺถ ปานียำ ปิวิตฺวา อมฺหากำปิ อาหราหิ -อิติ วิหารำ ปหิณึสุ.

เด็กน้ันกเ็ข้าไปยังพระวิหาร ถวายบังคมพระศาสดาแล้ว กราบทูลความข้อน้ัน.
โส วิหารำ ปวิสิตฺวา สตฺถารำ วนฺทิตฺวา ตมตฺถำ อาโรเจสิ.

[บุตรพวกเดียรถีย์นับถือพระพุทธศาสนา]

คร้ังน้ัน พระศาสดาตรัสกะเด็กน้ันว่า “เจ้าเท่าน้ันด่ืมนำ้าแล้วไป จงส่งแม้พวกเด็กนอกน้ีมา เพ่ือต้องการแก่การด่ืมนำ้าในท่ีน้ีเทียว.”
อถ นำ สตฺถา “ตฺวเมว ปานียำ ปิวิตฺวา คนฺตฺวา อิตเรปิ ปานียำ ปิวนตฺถาย อิเธว เปเสหิ -อิติ อาห.

เขาได้ทำาอย่างน้ัน.
โส ตถา อกาสิ.

พวกเดก็เหล่าน้ันมาดื่มนำ้าแล้ว.
เต อาคนฺตฺวา ปานียำ ปิวึสุ.

พระศาสดารับสั่งให้หาเดก็เหล่าน้ันมาแล้ว ตรัสธรรมกถาที่สบายแก่เด็กเหล่าน้ัน 
ทรงทำาเดก็เหล่าน้ันให้มีศรทัธามั่นคงแล้ว ให้ตั้งอยู่ในสรณะและศีล.
สตฺถา เต ปกฺโกสาเปตฺวา เตสำ สปฺปายำ ธมฺมกถำ กเถตฺวา เต อจลสทฺเธ กตฺวา สรเณสุ จ สีเลสุ จ ปติฏฺฐาเปสิ.

๑ วหิาโร ปวิสิตพฺโพ -อิติ.
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เด็กเหล่าน้ันไปสู่เรือนของตนๆ แลว้ แจ้งความน้ันแก่มารดาและบิดา.
เต สกานิ เคหานิ คนฺตฺวา ตมตฺถำ มาตาปิตูนำ อาโรเจสุำ.

ครั้งน้ัน มารดาและบิดาของพวกเขา ถึงความโทมนัสปริเทวนาวา่ “ลูกของพวกเรา เกิดเป็นคนมีทิฏฐิวิบัติเสียแล้ว.”
อถ เนสำ มาตาปิตโร “ปุตฺตกา โน วิปนฺนทิฏฺฐิกา ชาตา -อิติ โทมนสฺสปฺปตฺตา ปริเทวึสุ.

ครั้งน้ัน คนที่สนิทสนมของพวกน้ัน เป็นคนฉลาด มากล่าวธรรมแก่คนเหล่าน้ัน เพื่อต้องการแก่อันยังความโทมนัสให้สงบ.
อถ เนสำ เฉกา ปฏิวิสฺสกา มนุสฺสา อาคนฺตฺวา โทมนสฺสวูปสมตฺถาย ธมฺมำ กถยึสุ.

มารดาและบิดาของพวกเด็กเหล่าน้ัน ฟังถ้อยคำาของคนเหล่าน้ันแล้ว จึงกล่าวว่า 
“พวกเราจักมอบพวกเด็กๆ เหล่าน้ีแกพ่ระสมณโคดมเสียทีเดียว” ดังน้ีแล้ว นำาไปสู่พระวิหารพร้อมด้วยหมู่ญาติเป็นอันมาก.
เต เตสำ กถำ สุตฺวา “อิเม ทารเก สมณสฺส โคตมสฺเสว นิยฺยาเทสฺสาม -อิติ มหนฺเตน ญาติคเณน สทฺธึ วิหารำ นยึสุ.

[ความเห็นเป็นเหตุให้สัตว์ไปทุคติและสุคติ]

พระศาสดา ทรงตรวจดูอาสยะ๑ของคนเหล่าน้ันแล้ว เมื่อจะทรงแสดงธรรม ได้ทรงภาษิตพระคาถาเหล่าน้ีว่า
สตฺถา เตสำ อาสยำ โอโลเกตฺวา ธมฺมำ เทเสนฺโต อิมา คาถา อภาสิ

“สัตว์ทั้งหลาย ผู้มีความรู้วา่มีโทษ ในธรรมที่หาโทษมิได้ 
มีปกติเห็นว่าหาโทษมิได้ ในธรรมที่มีโทษ 
เป็นผู้ถือด้วยดีซ่ึงมิจฉาทิฏฐิ ยอ่มไปสู่ทุคติ.

“อวชฺเช วชฺชมติโน วชฺเช อวชฺชทสฺสิโน 
มิจฺฉาทิฏฺฐิสมาทานา สตฺตา คจฺฉนฺติ ทุคฺคตึ.

สตัว์ทั้งหลาย รูธ้รรมที่มีโทษ โดยความเป็นธรรมมีโทษ 
รู้ธรรมที่หาโทษมิได้ โดยความเป็นธรรมหาโทษมิได้ 
เป็นผู้ถือด้วยดีซ่ึงสัมมาทิฏฐิ ย่อมไปสู่สุคติ.”

วชฺชญฺจ วชฺชโต ญตฺวา อวชฺชญฺจ อวชฺชโต 
สมฺมาทิฏฺฐิสมาทานา สตฺตา คจฺฉนฺติ สุคฺคตึ -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทว่า อวชชฺ คือ ในสัมมาทิฏฐิ มีวตัถุ ๑๐ และในธรรมที่เป็นอุปนิสัยแห่งสัมมาทิฏฐิน้ัน.
ตตฺถ “อวชฺเช -อิติ: ทสวตฺถุกาย สมฺมาทิฏฺฐิยา ตสฺสา อุปนิสฺสยภูเต ธมฺเม จ.

๑ ธรรมเป็นท่ีอาศัย
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บทวา่ วชฺชมติโน คือ มีมติเกิดข้ึนว่า “น้ีมีโทษ.” 
แต่สัตว์เหล่าน้ัน มีปกติเห็นว่าหาโทษมิได้ ในธรรมท่ีมีโทษ คือมิจฉาทิฏฐิมีวัตถุ ๑๐ และคือธรรมอันเป็นอุปนิสัยแห่งมิจฉาทิฏฐิน้ัน.
อธิบายว่า สัตว์ทั้งหลาย ช่ือว่าผู้ถือดว้ยดีซ่ึงมิจฉาทิฏฐิ เพราะความที่ตนถือด้วยดีแล้วซ่ึงมิจฉาทิฏฐิน่ัน 
คือความรู้ธรรมที่หาโทษมิได้ โดยความเป็นธรรมมีโทษ และรู้ธรรมที่มีโทษ โดยความเป็นธรรมหาโทษมิได้ แล้วยึดถือมั่น 
ย่อมไปสู่ทุคติ.
วชฺชมติโน -อิติ: “วชฺชำ อิทำ -อิติ อุปฺปนฺนมติโน. 
ทสวตฺถุกมิจฺฉาทิฏฺฐิสงฺขาเต ปน ตสฺสา อุปนิสฺสยธมฺมสงฺขาเต จ วชฺเช อวชฺชทสฺสิโน. 
เอติสฺสา อวชฺชำ วชฺชโต วชฺชญฺจ อวชฺชโต ญตฺวา คหณสงฺขาตาย มิจฺฉาทิฏฺฐิยา สมาทินฺนตฺตา มิจฺฉาทิฏฺฐิสมาทานา สตฺตา 
ทุคฺคตึ คจฺฉนฺติ -อิติ อตฺโถ.

ความแห่งพระคาถาที่ ๒ บัณฑิตพึงทราบโดยความตรงกันข้ามกับที่กล่าวแล้ว.
ทุติยคาถาย วุตฺตวิปริยาเยน อตฺโถ เวทิตพฺโพ.

ในกาลจบเทศนา คนเหล่าน้ันแม้ทั้งหมด ดำารงอยู่ในสรณะ ๓ แล้ว ฟังธรรมอื่นๆ อีกอยู่ ก็ได้ดำารงอยูใ่นโสดาปัตติผล ดังน้ีแล.
เทสนาวสาเน สพฺเพปิ เต ตีสุ สรเณสุ ปติฏฺฐาย อปราปรำ ธมฺมำ สุณนฺตา โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหึสุ -อิติ.

เรื่องสาวกเดียรถีย์ จบ.
ติตฺถิยสาวกวตฺถุ.

นิรยวรรค วรรณนา จบ.
นิรยวคฺควณฺณนา นิฏฺฐิตา.

วรรคที่ ๒๒ จบ.
ทฺวาวีสติโม วคฺโค.
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๒๓. นาควรรค วรรณนา
๒๓. นาควคฺควณฺณนา  



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๗ หน้า ๒๐๙  • ๑. เร่ืองของพระองค์ • ๑. เร่ืองของพระองค์

๑. เรื่องของพระองค์
๑. อตฺตโนวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในกรุงโกสัมพี๑ ทรงปรารภพระองค์ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ “อหำ นาโคว” เป็นต้น.
“อหำ นาโคว -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา โกสมฺพิยำ วิหรนฺโต อตฺตานำ อารพฺภ กเถสิ.

[พระศาสดาถูกพวกมิจฉาทิฏฐิด่า]

เรื่อง ข้าพเจา้ให้พิสดารแล้ว ในวรรณนาแห่งพระคาถาแรกแห่งอัปปมาทวรรคน่ันแล.
วตฺถุ อปฺปมาทวคฺคสฺส อาทิคาถาวณฺณนาย วิตฺถาริตเมว.

| จริงอยู่ ในที่น้ัน ข้าพเจา้กล่าวไว้ฉะน้ีวา่ 
“พระนางมาคันทิยา ไม่อาจทำาอะไรๆ แก่หญิง ๕๐๐ มพีระนางสามาวดีเป็นประมุขเหล่าน้ันได้ จึงทรงดำารวิ่า 
“เราจักทำากิจที่ควรทำา แกพ่ระสมณโคดมให้ได้,” ดังน้ี แล้วให้สินจ้างแก่ชาวนครทั้งหลายแลว้ กลา่ววา่ 
“พวกท่านพร้อมกับพวกผู้ชายที่เป็นทาสและกรรมกร จงด่าจงบริภาษพระสมณโคดมผู้เสด็จเที่ยวเข้ามาภายในพระนคร ให้
หนีไป.”
| วุตฺตำ เหตำ ตตฺถ “  มาคนฺทิยา   ตาสำ กิญฺจิ กาตุำ อสกฺกุณิตฺวา “สมณสฺส โคตมสฺเสว กตฺตพฺพำ กริสฺสามิ -อิติ นาครานำ ลญฺจำ ทตฺวา 
“สมณำ โคตมำ อนฺโตนครำ ปวิสิตฺวา วิจรนฺตำ ทาสกมฺมกรโปริเสหิ สทฺธึ อกฺโกสิตฺวา ปริภาสิตฺวา ปลาเปถ -อิติ อาห.

พวกมจิฉาทิฏฐิ ผู้ไม่เลื่อมใสในพระรัตนตรัย ได้ตดิตามพระศาสดาผู้เสด็จเข้าไปภายในพระนคร ดา่อยู่ บริภาษอยู่ 
ด้วยอักโกสวตัถุ ๑๐ ว่า “เจา้เป็นโจร เจ้าเป็นคนพาล เจา้เป็นคนหลง เจ้าเป็นอูฐ เจ้าเป็นโค เจา้เป็นฬา เจ้าเป็นสัตว์นรก 
เจา้เป็นสัตวด์ิรัจฉาน, สุคติไม่มีสำาหรับเจ้า, ทุคติเท่าน้ันอันเจ้าพึงหวัง.”
มิจฺฉาทิฏฺฐิกา ตีสุ รตเนสุ อปฺปสนฺนา อนฺโตนครำ ปวิฏฺฐำ สตฺถารำ อนุพนฺธิตฺวา “โจโรสิ พาโลสิ มูฬฺโหสิ โอฏฺโฐสิ โคโณสิ คทฺรโภสิ 
เนรยิโกสิ ติรจฺฉานคโตสิ, นตฺถิ ตุยฺหำ สุคติ, ทุคฺคติเยว ตุยฺหำ ปาฏิกงฺขา -อิติ ทสหิ อกฺโกสวตฺถูหิ อกฺโกสนฺติ ปริภาสนฺติ.

[พระอานนท์ทูลให้เสด็จไปนครอื่น ก็ไม่เสด็จไป]

ทา่นพระอานนท์สดับคำาน้ันแล้ว ได้กราบทูลคำาน่ีกะพระศาสดาว่า 
“ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ ชาวนครเหล่าน้ี ยอ่มด่า ย่อมบริภาษเราทั้งหลาย, เราทั้งหลายไปในที่อื่นจากพระนครน้ีเถิด.”
ตำ สุตฺวา อายสฺมา อานนฺโท สตฺถารำ เอตทโวจ “ภนฺเต อิเม นาครา อมฺเห อกฺโกสนฺติ ปริภาสนฺติ, อิโต อญฺญตฺถ คจฺฉาม -อิติ.

พระศาสดา. ไปไหน อานนท์?
“กุหึ อานนฺท -อิติ.

พระอานนท์. สู่นครอื่น พระเจา้ข้า.
“อญฺญำ นครำ ภนฺเต -อิติ.

๑ นครหลวงแห่งแคว้นวังสะ.
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พระศาสดา. เมื่อมนุษย์ทั้งหลายในที่น้ัน ด่าอยู่ บริภาษอยู่ เราจกัไปในที่ไหนอีก อานนท์?
“ตตฺถ มนุสฺเสสุ อกฺโกสนฺเตสุ ปริภาสนฺเตสุ, ปุน กตฺถ คมิสฺสาม อานนฺท -อิติ.

พระอานนท์. สู่นครอื่นแม้จากนครน้ัน พระเจ้าข้า.
“ตโตปิ อญฺญำ นครำ ภนฺเต -อิติ.

พระศาสดา. เมื่ออมนุษย์ในที่น้ัน ด่าอยู่ บริภาษอยู่ เราทั้งหลายจักไปในที่ไหน (อีก) เล่า อานนท์?
“ตตฺถ มนุสฺเสสุ อกฺโกสนฺเตสุ ปริภาสนฺเตสุ, กุหึ คมิสฺสาม อานนฺท -อิติ.

พระอานนท์. สู่นครอื่นแม้จากนครน้ัน (อีก) พระเจา้ข้า.
“ตโตปิ อญฺญำ นครำ ภนฺเต -อิติ.

พระศาสดา. อานนท์ การทำาการอยา่งน้ันไม่ควร, 
อธิกรณ์เกิดข้ึนในที่ใด, เมื่อมันสงบแล้วในน้ันน่ันแหละ, การไปสู่ที่อื่นจึงควร; 
อานนท์ ก็เขาพวกไหนเล่า ย่อมดา่?

“อานนฺท น เอวำ กาตุำ วฏฺฏติ, ยตฺถ อธิกรณำ อุปฺปนฺนำ, ตตฺเถว ตสฺมึ วูปสนฺเต, อญฺญำ คนฺตุำ วฏฺฏติ; เก ปน เต อานนฺท อกฺโกสนฺติ -อิติ.

พระอานนท์. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ชนทั้งหมด จนกระทั่งทาสและกรรมกร ย่อมดา่.
“ภนฺเต ทาสกมฺมกเร อุปาทาย สพฺเพ อกฺโกสนฺติ -อิติ.

[พระศาสดาทรงอดกลัHนค้าล่วงเกินได้]

พระศาสดา ตรัสวา่ “อานนท์ เราเป็นเช่นกับชา้งที่เข้าสู่สงคราม, 
การอดทนต่อลกูศรที่แล่นมาจาก ๔ ทิศ เป็นภาระของช้างที่เข้าสู่สงคราม ฉันใด, 
ชื่อว่าการอดทนถ้อยคำาที่ชนทุศีล แม้มาก กล่าวแล้ว เป็นภาระของเรา ฉันน้ันเหมือนกัน” 
เมื่อทรงปรารภพระองค์แสดงธรรม ได้ทรงภาษิตพระคาถาเหล่าน้ี ในนาควรรคว่า
“อหำ อานนฺท สงฺคามำ โอติณฺณหตฺถิสทิโส, สงฺคามำ โอติณฺณหตฺถิโน หิ จตูหิ ทิสาหิ อาคเต สเร สหิตุำ ภาโร, 
ตเถว พหูหิปิ ทุสฺสีเลหิ กถิตกถานำ สหนำ นาม มยฺหำ ภาโร -อิติ วตฺวา อตฺตานำ อารพฺภ ธมฺมำ เทเสนฺโต นาควคฺเค๑ อิมา คาถา อภาสิ

“เราจักอดกลั้นคำาล่วงเกิน เหมือนช้างอดทนลูกศรที่ตกจากแล่งในสงคราม 
ฉะน้ัน,  เพราะชนเป็นอันมากเป็นผู้ทุศีล.

“อหำ นาโคว สงฺคาเม จาปาโต ปติตำ สรำ 
อติวากฺยำ ติติกฺขิสฺสำ, ทุสฺสีโล หิ พหุชฺชโน.

๑ สี. ม. ย.ุ “นาควคฺเค -อิติ นตถฺิ.
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ชนทั้งหลาย ย่อมนำาสตัวพ์าหนะที่ฝึกแล้วไปสู่ที่ประชุม, 
พระราชาย่อมทรงสตัวพ์าหนะที่ฝึกแล้ว, 
บุคคลผู้อดกลั้นคำาล่วงเกินได้ ฝึก (ตน) แล้ว 
เป็นผู้ประเสริฐในมนุษย์ทั้งหลาย,

ทนฺตำ นยนฺติ สมิตึ, ทนฺตำ ราชาภิรูหติ, 
ทนฺโต เสฏฺโฐ มนุสฺเสสุ, โยติวากฺยำ ติติกฺขติ,

มา้อัสดร ๑ ม้าสินธพผู้อาชาไนย ๑ ช้างใหญ่ชนิดกุญชร ๑ 
ที่ฝกึแล้ว ย่อมเป็นสัตว์ประเสริฐ, 
แต่บุคคลที่มตีนฝึกแล้ว ย่อมประเสริฐกว่า (สตัวพ์ิเศษน้ัน).”” |

วรมสฺสตรา ทนฺตา อาชานียา จ สินฺธวา 
กุญฺชรา จ มหานาคา, อตฺตทนฺโต ตโต วรำ -อิติ. |

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทว่า นาโคว คือ เหมือนช้าง.
ตตฺถ “นาโคว -อิติ: หตฺถี วิย.

สองบทวา่ จาปาโต ปติตำ ความว่า หลุดออกไปจากธนู.
จาปาโต ปติตำ -อิติ: ธนุโต มุตฺตำ.

บทวา่ อติวากฺยำ  ความว่า ซ่ึงคำาล่วงเกิน ที่เป็นไปแล้วดว้ยสามารถแห่งอนริยโวหาร๑ ๘.
อติวากฺยำ -อิติ: อฏฺฐอนริยโวหารวเสน ปวตฺตำ วีติกฺกมวจนำ.

บทวา่ ติติกฺขิสฺสำ  ความว่า ช้างใหญ่ที่เขาฝึกหัดดีแล้ว เข้าสู่สงคราม เป็นสัตว์อดทน  
ไม่พร่ันพรึงซ่ึงลูกศรท่ีหลุดจากแล่งตกลงท่ีตน ช่ือว่า ย่อมทนทานต่อการประหารท้ังหลาย มีประหารด้วยหอกเป็นต้นได้ ฉันใด, 
เราก็จักอดกลั้น คอืจักทนทานคำาล่วงเกิน มรีูปอย่างน้ัน ฉันน้ันเหมือนกัน.
ติติกฺขิสฺสำ -อิติ: ยถา สงฺคามาวจโร สุทนฺโต มหานาโค ขโม สตฺติปฺปหาราทีนำ จาปาโต มุจฺจิตฺวา อตฺตนิ ปติเต สเร อวิหญฺญมาโน ติติกฺขติ; 
เอวเมว เอวรูปํ อติวากฺยำ ติติกฺขิสฺสำ สหิสฺสามิ -อิติ อตฺโถ.

๑ อนริยโวหาร ๘ คือ 
๑. อทิฏฺเฐ ทิฏฺฐวาทิตา ความเป็นผู้มีปกติกล่าวส่ิงท่ีไม่เห็นว่าเห็น
๒. อสฺสุเต สุตวาทิตา ความเป็นผู้มีปกติกล่าวส่ิงท่ีไม่ได้ยินว่าไดย้ิน.
๓. อมุเต มุตวาทิตา ความเป็นผู้มีปกติกล่าวส่ิงท่ีไม่รู้ว่ารู้.
๔. อวิญญฺาเต วญิฺญาตวาทิตา ความเป็นผู้มีปกติกล่าวส่ิงท่ีไม่ทราบชัดว่าทราบชัด.
๕. ทิฏเฐ อทิฏฺฐวาทิตา ความเป็นผู้มีปกติกล่าวส่ิงท่ีเห็นว่าไม่เห็น.
๖. สุเต อสฺสุตวาทิตา ความเป็นผู้มีปกติกล่าวส่ิงท่ีได้ยนิว่าไม่ได้ยิน.
๗. มุเต อมุตวาทิตา ความเป็นผู้มีปกติกล่าวส่ิงท่ีรู้ว่าไม่รู้.
๘. วญิฺญาเต อวญิฺญาตวาทิตา ความเป็นผู้มีปกติกล่าวส่ิงท่ีทราบชัดว่าไม่ทราบชัด.
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บทวา่ ทุสฺสีโล หิ ความวา่ เพราะโลกิยมหาชนน้ีเป็นอันมาก เป็นผู้ทุศีล 
เที่ยวเปล่งถ้อยคำาเสียดสี ดว้ยอำานาจแห่งความชอบใจของตน, การอดกลั้น คือการวางเฉย ในถ้อยคำาน้ัน เป็นภาระของเรา.
ทุสฺสีโล หิ -อิติ: 
อยำ หิ โลกิยมหาชโน พหุ ทุสฺสีโล อตฺตโน รุจิวเสน วาจำ นิจฺฉาเรตฺวา ฆฏฺเฏนฺโต วิจรติ, ตตฺถ อธิวาสนำ อชฺฌุเปกฺขนำ เม ภาโร.

บทวา่ สมติึ ความวา่ ก็ชนทั้งหลาย เมื่อจะไปสู่ท่ามกลางมหาชน ในสมาคมสถาน มีอุทยานและสนามกรีฑาเป็นต้น 
เทียมโคหรือมา้ที่ฝึกแล้วเท่าน้ันเข้าที่ยานแล้ว ย่อมนำาไป.
สมิตึ -อิติ: อุยฺยานกีฬามณฺฑลาทีสุ หิ มหาชนมชฺฌำ คจฺฉนฺตา ทนฺตเมว โคณชาตึ วา อสฺสชาตึ วา ยาเน โยเชตฺวา นยนฺติ.

บทวา่ ราชา ความวา่ แม้พระราชา เมื่อจะเสด็จไปสู่ที่เห็นปานน้ันน่ันแหละ ย่อมทรงสัตว์พาหนะเฉพาะที่ฝึกแลว้.
ราชา -อิติ: ตถารูปาเนว ฐานานิ คจฺฉนฺโต ราชาปิ ทนฺตเมว อภิรูหติ.

บทวา่ มนุสฺเสสุ ความวา่ แม้ในมนุษย์ทั้งหลาย ผู้ฝกึแล้ว คือ ผู้สิ้นพยศแล้วแล๑ ด้วยอริยมรรค ๔ เป็นผู้ประเสริฐ.
มนุสฺเสสุ -อิติ: มนุสฺเสสุปิ จตูหิ อริยมคฺเคหิ ทนฺโต นิพฺพิเสวโนว เสฏฺโฐ.

บทวา่ โยติวากฺยำ ความวา่ บุคคลใดย่อมอดกลั้น คือ ย่อมไม่โต้ตอบ ไมพ่รั่นพรึง ถึงคำาล่วงเกินมีรูปเช่นน้ัน 
แม้อันเขากลา่วซำ้าซากอยู่, บุคคลผู้ฝึกแล้วเห็นปานน้ัน เป็นผู้ประเสริฐ.
โยติวากฺยำ -อิติ: โย เอวรูปํ อติกฺกมวจนำ ปุนปฺปุนำ วุจฺจมานำปิ ติติกฺขติ๒ น ปฏิปฺผรติ น วิหญฺญติ; เอวรูโป ทนฺโต เสฏฺโฐ -อิติ อตฺโถ.

มา้ที่เกิดจากแม่ม้า โดยพ่อฬา ชื่อวา่ มา้อัสดร.
อสฺสตรา -อิติ: วฬวาย คทฺรเภน ชาตา.

บทวา่ อาชานียา ความวา่ ตัวสามารถเพื่อจะพลันรู้เหตุที่นายสารถีผู้ฝึกม้าให้กระทำา.
อาชานียา -อิติ: ยำ อสฺสทมฺมสารถิ การณำ กาเรติ, ตสฺส ขิปฺปํ ชานนสมตฺถา.

มา้ที่เกิดในแคว้นสินธพ ชื่อว่า ม้าสินธพ.
สินฺธวา -อิติ: สินฺธวรฏฺเฐ ชาตา อสฺสา.

ชา้งใหญ่ที่เรียกว่า กุญชร ชื่อวา่ มหานาค.
มหานาคา -อิติ: กุญฺชรสงฺขาตา มหาหตฺถิโน.

บทวา่ อตฺตทนฺโต เป็นต้น ความว่า 
มา้อัสดรก็ดี ม้าสินธพกด็ี ชา้งกุญชรก็ดี เหล่าน่ัน ที่ฝกึแล้วเทียว เป็นสัตว์ประเสริฐ, ที่ยังไม่ได้ฝึก หาประเสรฐิไม่, 
แต่บุคคลใด ชื่อว่ามตีนฝึกแล้ว คือหมดพยศแล้ว เพราะความทีต่นเป็นผู้ฝึกดว้ยอริยมรรค ๔, 
บุคคลน้ีย่อมประเสริฐกวา่สัตว์พาหนะ มีมา้อัสดรเป็นต้นแม้น้ัน คือย่อมเป็นผู้ยิ่งกวา่สัตว์พาหนะมีม้าอัสดรเป็นต้นเหล่าน้ัน 
แม้ทั้งสิ้น.
อตฺตทนฺโต -อิติ: เอเต อสฺสตรา วา สินฺธวา วา กุญฺชรา วา ทนฺตาว วรำ, น อทนฺตา; 
โย ปน จตูหิ อริยมคฺเคหิ อตฺตโน ทนฺตตาย อตฺตทนฺโต นิพฺพิเสวโน, อยำ ตโตปิ วรำ, สพฺเพหิปิ เอเตหิ อุตฺตริตโร -อิติ อตฺโถ.

๑ นพิฺพิเสวโนว มีความเสพผิดออกแล้วเทียว.
๒ สี. ย.ุ “ตติิกฺขติ -อิติ นตถฺิ.
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ในกาลจบเทศนา มหาชนแม้ทั้งหมดน้ัน ผูร้ับสินจ้างแล้วยืนด่าอยู่ในที่ทั้งหลาย มีถนนและทางสามแยก๑ เป็นต้น 
บรรลุโสดาปัตติผลแล้ว ดังน้ีแล.
เทสนาวสาเน ลญฺจำ คเหตฺวา วีถิสิงฺฆาฏกาทีสุ ฐตฺวา อกฺโกสนฺโต สพฺโพปิ โส มหาชโน โสตาปตฺติผลำ ปาปุณิ -อิติ.๒

เรื่องของพระองค์ จบ.
อตฺตโนวตฺถุ.

๑ วีถิสิงฺฆาฏกาทีสุ ในท่ีท้ังหลายมีถนนและตรอกมีสัณฐานเพียรดังกระจับเป็นต้น.
๒ ปรมฺมุขา ภาสิตา กถำ เตสำ สาตฺถิกา โหติ?
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๒. เรื่องภกิษุผู้เคยเป็นควาญช้าง
๒. หตฺถาจริยปุพฺพกภิกฺขุวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภภกิษุรูปหน่ึง ผู้เคยเป็นนายหัตถาจารย์๑ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า 
“น หิ เอเตหิ” เป็นต้น.
“น หิ เอเตหิ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต เอกำ หตฺถาจริยปุพฺพกำ ภิกฺขุำ อารพฺภ กเถสิ.

[ควาญช้างฝึกช้างให้ดีได้ เพราะได้นัยจากภิกษุ]

ได้ยินว่า วันหน่ึง ภิกษุน้ัน เห็นนายควาญชา้ง๒ ผู้ตั้งใจวา่ “เราจักฝึกชา้งสักตวัหน่ึง” แลว้ไม่อาจเพื่อจะให้ช้างสำาเหนียก 
เหตุที่ตนปรารถนาได้ อยู่ใกล้ฝั่งแม่นำ้าอจิรวดี จึงเรียกภิกษุทั้งหลายซ่ึงยืนอยู่ที่ใกล้มาแล้ว กล่าวว่า 
“ผู้มีอายุทั้งหลาย หากวา่นายหัตถาจารย์น้ี พึงแทงช้างตัวน้ีในที่ชื่อโน้นไซร้, เขาพึงให้มันสำาเหนียกเหตุน้ีได้โดยเร็วทีเดียว.” 
โส กิร เอกทิวสำ อจิรวตีนทีตีเร หตฺถิทมกำ “เอกำ หตฺถึ ทเมสฺสามิ -อิติ อตฺตนา๓ อิจฺฉิตการณำ สิกฺขาเปตุำ อสกฺโกนฺตำ ทิสฺวา, 
สมีเป ฐิเต ภิกฺขู อามนฺเตตฺวา อาห 
“อาวุโส สเจ อยำ หตฺถาจรโิย อิมำ หตฺถึ อสุกฏฺฐาเน นาม วิชฺเฌยฺย, ขิปฺปเมว อิมำ การณำ สิกฺขาเปยฺย -อติิ.

เขาสดับคำาของภิกษุน้ันแล้ว จึงทำาอย่างน้ัน ก็ฝกึช้างตัวน้ันให้เรียบร้อยได้.๔

โส ตสฺส กถำ สุตฺวา ตถา กตฺวา ตำ หตฺถึ๕ สุทนฺตำ ทเมสิ.

ภิกษุเหล่าน้ัน จึงกราบทูลเรื่องน้ันแด่พระศาสดา.
เต ภิกฺขู ตำ ปวตฺตึ สตฺถุ อาโรเจสุำ.

[ฝึกตนดีแล้ว ย่อมไปสู่ท่ีไม่เคยไปได้]

พระศาสดา รับสั่งให้เรียกภิกษุน้ันมาแล้ว ตรัสถามว่า “เขาวา่เธอพดูอย่างน้ัน จริงหรือ?” 
เมื่อภิกษุน้ัน ทูลรับว่า “จริง พระเจา้ข้า” ทรงติเตียนภิกษุน้ันแล้ว ตรัสวา่ 
“บุรุษเปล่า เธอต้องการอะไร ด้วยยานคือช้าง หรือยานอยา่งอื่น ที่ฝกึแล้ว? 
เพราะชื่อว่าคนผู้สามารถเพื่อจะไปสู่สถานที่ไม่เคยไปด้วยยานเหล่าน้ี หามีไม่, แต่ผู้มตีนฝึกดีแล้ว อาจไปสู่สถานที่ไม่เคยไปได้;
เพราะฉะน้ัน เธอจงฝึกตนเทา่น้ัน, เธอจะต้องการอะไรดว้ยการฝึกสตัวพ์าหนะเหล่าน้ัน” แล้วตรัสพระคาถาน้ีว่า
สตฺถา ตำ ภิกฺขุำ ปกฺโกสาเปตฺวา “สจฺจำ กิร ตยา เอวำ วุตฺตำ -อิติ ปุจฺฉิตฺวา, “สจฺจำ ภนฺเต -อิติ วุตฺเต, ตำ วิครหิตฺวา 
“กินฺเต โมฆปุริส หตฺถิยาเนน วา อญฺเญน วา ทนฺเตน, 
น หิ เอเตหิ ยาเนหิ อคตปุพฺพำ ฐานำ คนฺตุำ สมตฺโถ นาม อตฺถิ, อตฺตนา ปน สุทนฺเตน สกฺกา อคตปุพฺพำ ฐานำ คนฺตุำ;   
ตสฺมา อตฺตานเมว ทเมหิ, กินฺเต เอเตสำ ทมเนน -อิติ วตฺวา อิมำ คาถมาห

๑ หตฺถี-อาจริย ควาญช้าง
๒ หตฺถิทมกำ ซ่ึงบุคคลผู้ฝึกซึ่งช้าง.
๓ สี. ย.ุ อตตฺโน.
๔ สุทนฺตำ ให้เป็นสัตว์ท่ีฝึกดีแล้ว.
๕ ม. ตโต. ย.ุ เตสำ.
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“ก็บุคคลพึงไปสู่ทิศที่ยังไม่เคยไปด้วยยานเหล่าน้ี เหมือนคนผู้ฝึก (ตน) แล้ว
ไปสู่ทิศที่ยังไม่เคยไปได้ด้วยตนที่ฝึกแล้ว ทรมานดีแล้วฉะน้ัน ไม่ได้.”

“น หิ เอเตหิ ยาเนหิ คจฺเฉยฺย อคตำ ทิสำ, 
ยถาตฺตนา สุทนฺเตน ทนฺโต ทนฺเตน คจฺฉติ -อิติ.

[แก้อรรถ]

พระคาถาน้ัน มีความว่า ก็บุคคลไรๆ พึงไป สู่ทิศ คือพระนิพพาน ท่ีนับวา่ยังไม่ได้ไป เพราะความเป็นทิศทีต่นยังไม่เคยไป 
แม้โดยที่สุดดว้ยความฝัน ดว้ยยานทั้งหลาย มียานคือชา้งเป็นต้นเหล่าน้ีได้, 
เหมือนบุคคลผู้ฝึก (ตน) แล้ว คือผู้หมดพยศ มีปัญญา ไปสู่ทิศที่ยังไม่เคยไปแล้วน้ัน คือบรรลุถึงภูมิแห่งทา่นที่ฝึก (ตน) แล้ว 
ด้วยตนที่ฝกึแล้ว ด้วยการฝึกอินทรีย์ในสว่นเบ้ืองต้น ทรมานดีแลว้ ดว้ยอริยมรรคภาวนาในส่วนเบ้ืองหลัง ฉะน้ัน ก็หามิได้; 
เพราะฉะน้ัน การฝึกตนเท่าน้ัน จึงประเสริฐสำาหรับเธอ.
ตสฺสตฺโถ: ยานิ เอตานิ หตฺถิยานาทีนิ ยานานิ, 
น หิ เอเตหิ ยาเนหิ โกจิ ปุคฺคโล สุปินนฺเตนาปิ อคตปุพฺพตฺตา “อคตำ -อิติ สงฺขาตำ นิพฺพานทิสำ คจฺเฉยฺย, 
ยถา ปุพฺพภาเค อินฺทฺริยทมเนน ทนฺเตน อปรภาเค อริยมคฺคภาวนาย สุทนฺเตน อตฺตนา ทนฺโต นิพฺพิเสวโน สปฺปญฺโญ ปุคฺคโล 
ตำ อคตปุพฺพำ ทิสำ คจฺฉติ ทนฺตภูมึ ปาปุณาติ; ตสฺมา อตฺตทมนเมว เต วรำ -อิติ.

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลอุริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังน้ีแล.
เทสนาวสาเน พหู โสตาปตฺติผลาทีนิ ปาปุณึสุ -อิติ.

เรื่องภิกษุผู้เคยเป็นควาญชา้ง จบ.
หตฺถาจริยปุพฺพกภิกฺขุวตฺถุ.
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๓. เรื่องบุตรของพราหมณ์เฒ่า
๓. ปริชิณฺณพฺราหฺมณปุตฺตวตฺถุ.๑

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในกรุงสาวัตถี ทรงปรารภพวกบุตรของพราหมณ์เฒ่าคนใดคนหน่ึง ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า 
“ธนปาลโก” เป็นต้น.
“ธนปาลโก -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา สาวตฺถิยำ วิหรนฺโต อญฺญตรสฺส ปริชิณฺณพฺราหฺมณสฺส ปุตฺเต อารพฺภ กเถสิ.

[บุตรบ้ำารุงบิดาเพราะอยากได้สมบัติ]

ได้ยินว่า พราหมณ์คนหน่ึงในกรุงสาวัตถี มีสมบัติประมาณ ๘ แสน 
ทำาอาวาหมงคลแก่บุตร ๔ คน ผู้เจริญวัยแลว้ ไดใ้ห้ทรัพย์ ๔ แสน.
สาวตฺถิยำ กิเรโก พฺราหฺมโณ อฏฺฐสตสหสฺสวิภโว วยปฺปตฺตานำ จตุนฺนำ ปุตฺตานำ อาวาหำ กตฺวา จตฺตาริ สตสหสฺสานิ อทาสิ.

ต่อมา เม่ือพราหมณีของเขาทำากาละ๒ไปแล้ว, พวกบุตรจึงปรึกษาพร้อมกันว่า “หากพ่อของเราน้ีจักนำาพราหมณีคนอ่ืนมาไซร้, 
ด้วยอำานาจแห่งบุตรทั้งหลายที่เกิดในท้องของนาง ตระกูลกจ็ักทำาลาย. เอาเถิด พวกเรา (ช่วยกัน) สงเคราะห์ท่าน.”
อถสฺส พฺราหฺมณิยา กาลกตาย, ปุตฺตา สมฺมนฺตยึสุ 
“สเจ อยำ อญฺญำ พฺราหฺมณึ อาเนสฺสติ, ตสฺสา กุจฺฉิยำ นิพฺพตฺตานำ วเสน กุลำ ภิชฺชิสฺสติ; หนฺท นำ มยำ สงฺคณฺหาม -อิติ.

พวกเขาบำารุงพราหมณ์เฒ่าน้ันอยู่ ด้วยปัจจัยมีอาหารเคร่ืองนุ่งห่มเป็นต้นอันประณีต ทำากิจมีอันนวดฟ้ันมือและเท้าเป็นต้นอยู่ 
ครั้นบำารุงแล้ว วันหน่ึง เมื่อพราหมณ์เฒ่าน้ัน นอนหลับกลางวันและลุกข้ึนแล้ว, 
จึงนวดฟั้นมือและเท้า พลางพูดถึงโทษในฆราวาสตา่งๆ กันแล้ว วิงวอนว่า 
“พวกผมจักทะนุบำารุงคุณพ่อโดยทำานองน้ีตลอดชีพ, ขอคุณพ่อโปรดให้แม้ทรัพย์ที่ยังเหลือแก่พวกผมเถิด.”
เต ตำ ปณีเตหิ ฆาสจฺฉาทนาทีหิ อุปฏฺฐหนฺตา หตฺถปาทานำ สมฺพาหนาทีนิ กโรนฺตา  
อุปฏฺฐหิตฺวา, เอกทิวสมสฺส ทิวา นิทฺทายิตฺวา วุฏฺฐิตสฺส, หตฺถปาเท สมฺพาหมานา ปาฏิเยกฺกำ ฆราวาเส อาทีนวำ วตฺวา 
“มยำ ตุมฺเห อิมินา นีหาเรน ยาวชีวำ อุปฏฺฐหิสฺสาม, เสสธนำปิ โน เทถ -อิติ ยาจึสุ.

พราหมณใ์ห้ทรัพย์แก่บุตรอีกคนละแสน แบ่งเครื่องอุปโภคทั้งหมดให้เป็น ๔ ส่วน มอบให้ เหลือไว้เพียงผา้นุ่งห่มของตน.
พฺราหฺมโณ ปุน เอเกกสฺส สตสหสฺสำ ทตฺวา อตฺตโน นิวตฺถปารุปนมตฺตำ ฐเปตฺวา สพฺพมุปโภคปริโภคำ จตฺตาโร โกฏฺฐาเส กตฺวา นิยฺยาเทสิ.

บุตรคนหัวปีทะนุบำารุงพราหมณ์น้ัน ๒-๓ วัน.
ตำ เชฏฺฐปุตฺโต กติปาหำ อุปฏฺฐหิ.

๑ ยุ. อญฺญตรพฺราหฺมณสฺส ปุตฺตานำ วตฺถ.ุ
๒ ตาย
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[พราหมณ์เท่ียวขอทานเขากิน]

ต่อมาวันหน่ึง ลกูสะใภ้ยืนอยู่ที่ซุ้มประตู พูดกะพราหมณ์เฒ่าน้ัน ผู้อาบนำ้าแล้วเดินมาอยู่ อยา่งน้ีว่า 
“ทรัพย์ ๑๐๐ หรือ ๑,๐๐๐ ที่คุณพอ่ให้แก่บุตรคนหัวปี ยิ่งกวา่ (บุตรทั้งหลาย) มีอยู่หรอื, 
คุณพ่อให้ทรัพย์แก่บุตรทุกคน คนละ ๒ แสนมิใช่หรือ? ไฉนคุณพ่อจึงไมรู่้จักทางแห่งเรือนของบุตรที่เหลือเล่า?”
อถ นำ เอกทิวสำ นหาตฺวา อาคจฺฉนฺตำ ทฺวารโกฏฺฐเก ฐตฺวา สุณฺหา เอวมาห 
“กึ ตยา เชฏฺฐปุตฺตสฺส สตำ วา สหสฺสำ วา อติเรกำ ทินฺนำ อตฺถิ,  นนุ สพฺเพสำ เทฺว เทฺว สตสหสฺสานิ ทินฺนานิ, 
กึ เสสปุตตานำ ฆรสฺส มคฺคำ น ชานาสิ -อิติ.

แม้เขาคุกคามนางว่า “อีหญิงถ่อย มึงจงฉิบหาย,” โกรธแลว้ได้ไปยังเรอืนของบุตรคนอื่น.
โสปิ “นสฺส๑ วสลิ -อิติ กุชฺฌิตฺวา อญฺญสฺส ฆรำ อคมาสิ.

โดยกาลลว่งไป ๒-๓ วัน เขาถูกลูกสะใภ้อื่นให้เตลิดไปจากเรอืนแม้น้ัน ด้วยอุบายน้ีเหมือนกันแล (คือได้ไปยังเรือนของบุตรคนอ่ืน) 
เมื่อไม่ได้การเข้าไปแม้ในเรือนหลังหน่ึง อยา่งน้ี ด้วยประการฉะน้ี จึงบวชเป็นชีปะขาว๒ เที่ยวภิกษาอยู่ 
โดยกาลลว่งไป ทรดุโทรมลงเพราะชรา มีสรรีะเศร้าหมองเพราะโภชนะไม่ดีและนอนลำาบาก 
เที่ยวภกิษาอยู่ (กลับ) มา ทอดหลังลงนอน ก้าวลงสู่ความหลับแล้ว 
ลุกข้ึนน่ังมองดตูน ซ่ึงมีความกระวนกระวายระงับแล้ว ไม่เห็นที่พึ่งของตนในบุตรทั้งหลาย จึงคดิว่า 
“ได้ยินว่าพระสมณโคดมไม่สยิ้วพระพักตร์ มพีระพักตร์เบิกบาน๓ ตรัสถ้อยคำาไพเราะ ทรงฉลาดในการต้อนรับ, 
เราอาจเข้าไปหาพระสมณโคดมแล้ว ได้รับการต้อนรับ.”
ตโตปิ กติปาหจฺจเยน อิมินาว อุปาเยน ปลาปิโตว  อญฺญสฺส -อิติ เอวำ เอกฆเรปิ ปเวสนำ อลภมาโน ปณฺฑรงฺคปพฺพชฺชำ ปพฺพชิตฺวา 
ภิกฺขาย จรนฺโต  กาลจฺจเยน ชราชิณฺโณ ทุพฺโภชนทุกฺขเสยฺยาหิ๔ มิลาตสรีโร ภิกฺขาย จรนฺโต อาคมฺม ปิฏฺฐิกาย นิปนฺโน 
นิทฺทำ โอกฺกมิตฺวา อุฏฺฐาย นิสินฺโน ปฏิปสฺสทฺธทรถำ๕ อตฺตานำ โอโลเกตฺวา ปุตฺเตสุ อตฺตโน ปติฏฺฐำ อปสฺสนฺโต จินฺเตสิ 
“สมโณ กิร โคตโม อพฺภากุฏิโก๖ อุตฺตานมุโข สุขสมฺภาโส ปฏิสนฺถารกุสโล, สกฺกา สมณำ โคตมำ อุปสงฺกมิตฺวา ปฏิสนฺถารำ ลภิตุำ -อิติ.

เขาจัดแจงผา้นุ่งผ้าห่มเรียบร้อยแล้ว หยิบภาชนะภิกษาถือไม้เท้า ได้ไปยังสำานักพระผู้มีพระภาคเจา้.
โส นิวาสนปารุปนำ สณฺฐเปตฺวา ภิกฺขาภาชนำ คเหตฺวา ทณฺฑำ อาทาย ภควโต สนฺติกำ อคมาสิ.

จริงอยู่ แมพ้ระธรรมสังคาหกาจารยท์ั้งหลาย กก็ล่าวคำาน้ีไวว้่า 
“ครั้งน้ันแล พราหมณ์มหาศาลคนใดคนหน่ึง ผู้เศร้าหมอง มีผา้ห่มอันเศรา้หมอง เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า 
โดยสถานที่พระองค์ประทับอยู่.”
วุตฺตำปิ เจตำ “อถโข อญฺญตโร พฺราหฺมณมหาสาโล ลูโข ลูขปาวุรโณ๗ เยน ภควา, เตนุปสงฺกมิ -อิติ.

๑ สี. ย.ุ “นสฺส -อิติ นตฺถ.ิ
๒ ชีปะขาว นักบวชนุ่งขาวห่มขาว. ‘ชีผ้าขาว’
๓ อุตตฺานมุโข มพีระพักตร์หงาย.
๔ สี. ย.ุ เสยฺยาทีหิ.
๕ “ปฏิปสฺสทฺธทรถำ -อิติ นตถฺิ.
๖ สี. ย.ุ อพฺโภกุฏิโก.
๗ ปาลิยำ “ลูขปาปุรโณ -อิติ ทิสฺสติ. สำ. ส. ๑๕/๒๕๘.
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พระศาสดา ทรงทำาปฏิสันถารกับเขาผู้น่ัง ณ ส่วนข้างหน่ึงแล้ว ไดต้รัสคำาน้ีว่า 
“พราหมณ์ เพราะอะไรหนอแล ท่านจึงเป็นผู้เศรา้หมอง มีผ้าห่มอันเศร้าหมอง?”
สตฺถา เอกมนฺตำ นิสินฺเนน เตน สทฺธึ ปฏิสนฺถารำ กตฺวา เอตทโวจ “กึ นุ โข ตฺวำ พฺราหฺมณ ลูโข ลูขปาวุรโณสิ -อิติ.

พราหมณท์ูลว่า “ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ข้าพระองค์มีบุตรอยู่ ๔ คนในโลกน้ี, 
บุตรเหล่าน้ัน ถูกภรรยายุยง จึงขับข้าพระองค์ออกเสียจากเรือน.”
“อิธ เม โภ โคตม จตฺตาโร ปุตฺตา, เต มำ ทาเรหิ สำปุจฺฉา ฆรา นิกฺขาเมนฺติ -อิติ.

[พระศาสดาให้พราหมณ์เรยีนคาถา]

พระศาสดา ตรัสวา่ 
“พราหมณ์ ถ้ากระน้ัน ท่านจงเรียนคาถาเหล่าน้ี, เมื่อหมู่มหาชนประชุมกันในสภา, เมื่อบุตรทั้งหลาย น่ังแล้ว, จงกลา่ววา่
“เตนหิ ตฺวำ พฺราหฺมณ อิมา คาถาโย ปริยาปุณิตฺวา, สภายำ มหาชนกาเย สนฺนิปติเต, ปุตฺเตสุ นิสินฺเนสุ, ภาส๑

“ข้าพเจา้จักเพลดิเพลินด้วยบุตรที่เกิดแล้วเหล่าใด 
และปรารถนาความเจริญแก่บุตรเหล่าใด, 
บุตรเหล่าน้ันถูกภรรยายุยง๒ ย่อมรุกรานข้าพเจ้า เหมือนสุนัขรุกรานสุกรฉะน้ัน.

“เยหิ ชาเตหิ นนฺทิสฺสำ, เยสญฺจ ภวมิจฺฉิสำ; 
เต มำ ทาเรหิ สำปุจฺฉา๓ สาว วาเรนฺติ๔ สูกรำ.

ได้ยินว่า บุตรเหล่าน้ันเป็นอสัตบุรุษ เลวทราม เรียกข้าพเจา้ว่า ‘พ่อ พ่อ’ 
พวกเขาคือรากษส (มาแล้ว) โดยรูปเพียงดังบุตร ย่อมทอดทิ้งข้าพเจา้ 
ผู้ถึงความเสื่อม (แก่)

อสนฺตา กิร มำ ชมฺมา ‘ตาต ตาตาติ ภาสเร, 
รกฺขสา ปุตฺตรูเปน เต ชหนฺติ วโยคตำ.

บิดาแม้ของเหล่าพาลชน เป็นคนแก่ ต้องเท่ียวขอทานท่ีเรือนของชนเหล่าอ่ืน 
เหมือนม้าที่แก่ใช้การงานไม่ได้ ถูกเขาพรากไปจากอาหาร๕ ฉะน้ัน.

อสฺโสว ชิณฺโณ นิพฺโภโค ขาทนา อปนียติ, 
พาลานมฺปิ๖ ปิตา เถโร ปราคาเรสุ ภิกฺขติ.

๑ สี. ย.ุ วเทยยฺาสิ.
๒ บตุรเหล่านั้นคบคิดกับภรรยา ก็ว่า.
๓ สำปุจฺฉ อิติ.
๔ “วาเทนฺติ -อิติ.
๕ จากรางหญ้า (เป็นท่ีเคี้ยวกิน) ก็ว่า.
๖ ปาลิยญฺหิ พาลกานำ -อิติ ทิสฺสติ. สำ. ส. ๑๕/๒๕๙. ญ. ว.
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นัยวา่ ไม้เท้าของข้าพเจา้แล ยังประเสริฐกว่า, 
บุตรทั้งหลายไม่เชื่อฟัง จะประเสรฐิอะไร, 
(เพราะ) ไม้เท้ากันโคดกุ็ได,้ อน่ึง กันสุนัขก็ได,้

ทณฺโฑ ว กิร เม เสยฺโย, ยญฺจ ปุตฺตา อนสฺสวา, 
จณฺฑมฺปิ โคณำ วาเรติ, อโถ จณฺฑมฺปิ กุกฺกุรำ,

มีไว้ (ยัน) ข้างหน้าเวลามืดคำ่าก็ได้,  (ใช้) หยั่งลงไปในที่ลึกก็ได,้ 
เพราะอานุภาพแห่งไม้เท้า (คนแก่เช่นข้าพเจ้า)พลาดแล้วก็กลับยืนข้ึน (ได้).” 

อนฺธกาเร ปุเร โหติ, คมฺภีเร คาธเมธติ,
ทณฺฑสฺส อานุภาเวน ขลิตฺวา ปฏิติฏฺฐติ -อิติ.

[พราหมณ์ได้อุบายดี]

เขาเรียนคาถาเหล่าน้ัน ในสำานักของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว, เมื่อพวกบุตรประดับประดาด้วยสรรพาลังการแล้ว 
ยา่งเข้าไปสู่สภาน้ัน น่ังเหมือนอาสนะที่ควรแก่คา่มาก ในท่ามกลางพวกพราหมณ์ ในวันประชุมพราหมณ์เห็นปานน้ัน, 
ตกลงใจว่า “กาลน้ีเป็นกาลของเราแล้ว” เข้าไปสู่ท่ามกลางสภา ชูมือข้ึนแล้วกล่าวว่า 
“ทา่นผู้เจริญ ข้าพเจ้าประสงคจ์ะกล่าวคาถาแก่ทา่นทั้งหลาย, ทา่นทั้งหลายจักฟังไหม?”, 
เมื่อพราหมณ์เหล่าน้ัน กล่าววา่ “กล่าวเถิดๆ พราหมณ์ พวกเราจกัฟัง,” ได้ยืนกลา่วเทียว.
โส ภควโต สนฺติเก ตา คาถาโย อุคฺคณฺหิตฺวา, ตถารูเป พฺราหฺมณานำ สมาคมทิวเส สพฺพาลงฺการปฏิมณฺฑิเตสุ ปุตฺเตสุ 
ตำ สภำ โอคาเหตฺวา พฺราหฺมณานำ มชฺเฌ มหารเหสุ อาสเนสุ นิสินฺเนสุ,  “อยำ เม กาโล -อิติ สภาย มชฺฌำ ปวิสิตฺวา หตฺถำ อุกฺขิปิตฺวา 
“โภ อหำ ตุมฺหากำ คาถาโย ภาสิตุกาโม, สุณิสฺสถ -อิติ วตฺวา,  “ภาส ภาส พฺราหฺมณ, สุโณม -อิติ วุตฺเต, ฐิตโกว อภาสิ.

กโ็ดยสมัยน้ัน มนุษย์ทั้งหลายมีวตัรอยูอ่ย่างน้ีวา่ 
“บุตรใดใช้สอยทรพัย์ที่เป็นของมารดาบิดา (แต่) ไม่เลี้ยงมารดาบิดา, บุตรน้ัน ต้องถูกฆ่า.”
เตน จ สมเยน มนุสฺสานำ เอวำ วตฺตำ โหติ “โย มาตาปิตูนำ สนฺตกำ ขาทนฺโต มาตาปิตโร น โปเสติ, โส มาเรตพฺโพ -อิติ.

เพราะฉะน้ัน บุตรของพราหมณ์เหล่าน้ัน จึงฟุบลงแทบเท้าของบิดา วิงวอนว่า 
“คุณพ่อครับ ขอคุณพ่อโปรดให้ชีวิตแกพ่วกกระผมเถิด.”
ตสฺมา เต พฺราหฺมณปุตฺตา ปิตุ ปาเทสุ ปติตฺวา “ชีวิตำ โน ตาต เทหิ -อิติ ยาจึสุ.

เพราะความที่หทัยของบิดาเป็นธรรมชาติอ่อนโยน เขาจึงกลา่ววา่ 
“ทา่นผู้เจริญทั้งหลาย ท่านทั้งหลาย อย่าให้บุตรน้อยทั้งหลายของข้าพเจ้าพินาศเสียเลย, พวกเขาจกัเลี้ยงดูข้าพเจ้า.”
โส ปิตุ หทยานำ มุทุตาย “มา เม โภ ปุตฺตเก วินาสยิตฺถ, โปสิสฺสนฺติ มำ -อิติ อาห.

ทันใดน้ัน มนุษย์ทั้งหลาย จึงกล่าวกะพวกบุตรของเขาว่า 
“ทา่นผู้เจริญ ตั้งแต่วันน้ีไป หากพวกท่านจักไม่ประคับประคองบิดาให้ดีไซร้, พวกเราจักฆ่าพวกท่านเสีย.”
อถสฺส ปุตฺเต มนุสฺสา อาหำสุ “สเจ โภ อชฺช ปฏฺฐาย ปิตรำ น สมฺมาปฏิชคฺคิสฺสถ, ฆาเตสฺสาม โว -อิติ.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๗ หน้า ๒๒๐  • ๓. เร่ืองบุตรของพราหมณ์เฒ่า • [พราหมณ์ได้อุบายดี]

บุตรเหล่าน้ันกลวัแล้ว เชิญบิดาให้น่ังบนตั่ง ยกข้ึนนำาไปสู่เรือนดว้ยตนเอง ทาสรรีะด้วยนำ้ามัน ขัดสี (ให้สะอาด) 
ใชว้ัตถุมีกลิ่นหอมเป็นต้นชะโลมแล้ว ให้เรียกพราหมณีทั้งหลายมาแล้ว สั่งวา่ 
“ต้ังแต่วันน้ีไป เธอทั้งหลายจงประคับประคองบิดาของพวกฉันให้ดี, 
ถ้าเธอทั้งหลายจักถึงความประมาทแล้วไซร้, พวกฉันจักกำาราบ๑เธอทั้งหลายเสีย” แล้วให้บริโภคโภชนะอันประณีต.
เต ภีตา ปิตรำ ปีเฐ นิสีทาเปตฺวา สยำ อุกฺขิปิตฺวา เคหำ เนตฺวา สรีรำ เตเลน อพฺภญฺชิตฺวา อุพฺพฏฺเฏตฺวา คนฺธจุณฺณาทีหิ นหาเปตฺวา 
พฺราหฺมณิโย ปกฺโกสาเปตฺวา “อชฺช ปฏฺฐาย อมฺหากำ ปิตรำ สมฺมาปฏิชคฺคถ; สเจ ปมาทำ อาปชฺชิสฺสถ, นิคฺคณฺหิสฺสาม โว -อิติ วตฺวา 
ปณีตโภชนำ โภเชสุำ.

[พราหมณ์คิดถึงอุปการคุณของพระศาสดา]

พราหมณ์อาศัยโภชนะดีและการนอนสบาย โดยกาลล่วงไป ๒-๓ วัน ก็เกิดมีกำาลังมีอินทรีย์เปล่งปล่ัง มองดูอัตภาพแล้ว ดำาริว่า 
“สมบัติน้ี เราได้เพราะอาศัยพระสมณโคดม” ถือเอาผ้าคู่ ๑ เพื่อประโยชน์แก่ความเป็นบรรณาการ 
ไปสู่สำานักของพระผู้มีพระภาคเจา้ มีปฏิสันถารอันพระองค์ทรงทำาแล้ว น่ัง ณ สว่นข้างหน่ึง 
วางผ้าคู่น้ันลงแทบบาทมูลของพระผู้มพีระภาคเจ้าแล้ว กราบทูลว่า 
“ข้าแตพ่ระโคดมผู้เจริญ ข้าพระองค์ชื่อวา่เป็นพราหมณ์ ย่อมแสวงหาทรพัย์เป็นส่วนแห่งอาจารย์ เพื่ออาจารย์, 
ขอพระโคดมผู้เจริญ ซ่ึงเป็นพระอาจารย์ของข้าพระองค์ โปรดรับทรพัย์เป็นส่วนอาจารย์.”
พฺราหฺมโณ สุโภชนญฺจ สุขเสยฺยญฺจ อาคมฺม กติปาหจฺจเยน สญฺชาตพโล ปีณินฺทฺริโย อตฺตภาวำ โอโลเกตฺวา 
“อยำ เม สมฺปตฺติ สมณำ โคตมำ นิสฺสาย ลทฺธา -อิติ ปณฺณาการตฺถาย เอกำ ทุสฺสยุคำ อาทาย ภควโต สนฺติกำ คนฺตฺวา 
กตปฏิสนฺถาโร เอกมนฺตำ นิสินฺโน ตำ ทุสฺสยุคำ ภควโต ปาทมูเล ฐเปตฺวา 
“มยำ โภ โคตม พฺราหฺมณา นาม อาจริยสฺส อาจริยธนำ ปริเยสาม, ปฏิคฺคณฺหาตุ เม ภวำ โคตโม อาจริโย อาจริยธนำ -อิติ อาห.

พระผู้มพีระภาคเจ้า ทรงรับผ้าคู่น้ัน เพื่ออนุเคราะห์เขาแล้ว ทรงแสดงธรรม.
ภควา ตสฺส อนุกมฺปาย ตำ ปฏิคฺคเหตฺวา ธมฺมำ เทเสสิ.

ในกาลจบเทศนา พราหมณด์ำารงอยู่ในสรณะแล้ว จึงกราบทูลอย่างน้ีว่า 
“ข้าแตพ่ระโคดมผู้เจริญ ข้าพระองค์ถวายธวุภัตร๒ ๒ ที่ จากธวุภัตร ๔ ท่ี ซ่ึงบุตรทั้งหลายให้แก่ข้าพระองค์น้ัน แดพ่ระองค์.”
เทสนาวสาเน พฺราหฺมโณ สรเณสุ ปติฏฺฐาย เอวมาห 
“โภ โคตม มยฺหำ ปุตฺเตหิ จตฺตาริ ธุวภตฺตานิ ทินฺนานิ, ตโต อหำ เทฺว ตุมฺหากำ ทมฺมิ -อิติ.

ลำาดับน้ัน พระศาสดา ตรัสว่า “งามละ พราหมณ์, แต่เราจกัไปสู่สถานที่ชอบใจเท่าน้ัน” แล้วทรงส่งเขาไป.
อถ นำ สตฺถา “กลฺยาณำ พฺราหฺมณ, มยำ ปน รุจฺจนฏฺฐานเมว คมิสฺสาม -อิติ วตฺวา อุยฺโยเชสิ.

พราหมณ์ไปถึงเรือนแล้ว บอกพวกบุตรว่า “พ่อทั้งหลาย พระสมณโคดมเป็นสหายของพ่อ, 
พ่อถวายธุวภัตร ๒ ที่แก่พระองค์. เจ้าทั้งหลายอยา่ละเลยในเมื่อพระองค์เสด็จมาถึงนะ.”
พฺราหฺมโณ ฆรำ คนฺตฺวา ปุตฺเต อาห 
“ตาตา สมโณ โคตโม มยฺหำ สหาโย, ตสฺส เม เทฺว ธุวภตฺตานิ ทินฺนานิ.  ตุมฺเห, ตสฺมึ สมฺปตฺเต, มา ปมชฺชิตฺถ -อิติ.

๑ นิคฺคณหฺิสฺสาม
๒ ภัตรประจำา
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บุตรทั้งหลายรับวา่ “ดีละ คุณพ่อ.”
“สาธุ ตาต -อิติ.

[พระศาสดาโปรดบุตรพราหมณ์]

วันรุ่งข้ึน พระศาสดาเสด็จไปบิณฑบาต ได้เสด็จไปถึงประตูเรือนแห่งบุตรคนหัวปี (ของพราหมณ์).
สตฺถา ปุนทิวเส ปิณฺฑาย จรนฺโต เชฏฺฐปุตฺตสฺส ฆรทฺวารำ อคมาสิ.

เขาเห็นพระศาสดาแล้วรับบาตร เชิญเสด็จให้เข้าไปสู่เรือน เชิญให้น่ังประทับ ณ บัลลังก์ซ่ึงควรแก่ค่ามากแล้ว 
ได้ถวายโภชนะอันประณีต.
โส สตฺถารำ ทิสฺวา ปตฺตำ อาทาย ฆรำ ปเวเสตฺวา มหารเห ปลฺลงฺเก นิสีทาเปตฺวา ปณีตโภชนำ อทาสิ.

พระศาสดาได้เสด็จไปสู่เรือนของบุตรพราหมณ์ทั้งสิ้นตามลำาดับ คือ “วันรุ่งข้ึน ของบุตรนอกน้ี, วันรุ่งข้ึน ของบุตรนอกน้ี.”
สตฺถา “ปุนทิวเส อิตรสฺส, ปุนทิวเส อิตรสฺส -อิติ ปฏิปาฏิยา สพฺเพสำ ฆรานิ อคมาสิ.

พวกเขาทุกคนไดท้ำาสักการะอยา่งน้ันเหมือนกัน.
สพฺเพ ตเถว สกฺการำ อกำสุ.

ต่อมาวันหน่ึง บุตรคนหัวปี เมื่อการมงคลปรากฏเฉพาะแล้ว จึงพดูกะบิดาว่า “คุณพ่อครับ พวกกระผมจะให้มงคลแก่ใคร?”
อเถกทิวสำ เชฏฺฐปุตฺโต, มงฺคเล ปจฺจุปฏฺฐิเต, ปิตรำ อาห “ตาต กสฺส มงฺคลำ เทม -อิติ.

พราหมณ์. พ่อไมรู่้จักคนอื่น, พระสมณโคดมเป็นสหายของพ่อมิใช่หรือ?
“นาหำ อญฺญำ ชานามิ, นนุ สมโณ โคตโม มยฺหำ สหาโย -อิติ.

บุตรคนหัวปี. ถ้ากระน้ัน คณุพ่อโปรดนิมนต์พระองค์พร้อมกับภิกษุ ๕๐๐ รูป เพื่อฉันในวันพรุ่งน้ี.
“เตนหิ นำ สฺวาตนาย ปญฺจหิ ภิกฺขุสเตหิ สทฺธึ นิมนฺเตถ -อิติ.

พราหมณ์ได้ทำาอยา่งน้ัน.
พฺราหฺมโณ ตถา อกาสิ.

วันรุ่งข้ึน พระศาสดา พร้อมด้วยบรวิาร ได้เสดจ็ไปยังบ้านของเขา.
สตฺถา ปุนทิวเส สปริวาโร ตสฺส เคหำ อคมาสิ.

เขานิมนต์ภิกษุสงฆ์ มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข ให้น่ังในเรือนซ่ึงฉาบดว้ยโคมัยสด ประดับด้วยสรรพาลังการแลว้ 
อังคาสดว้ยมธุปายาสแข้น และด้วยขานียะอันประณีต.
โส หริตุปลิตฺเต สพฺพาลงฺการปฏิมณฺฑิเต เคเห พุทฺธปฺปมุขำ ภิกฺขุสงฺฆำ นิสีทาเปตฺวา 
อปฺโปทกมธุปายาเสน เจว ปณีเตน จ ขาทนีเยน๑ ปริวิสิ.

๑ ยุ. เอตฺถนฺตเร “โภชนีเยน จ -อิติ อตฺถิ.
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กใ็นระหว่างแห่งภัตรน่ันแหละ บุตร ๔ คนของพราหมณ์น่ังในสำานักพระศาสดา กราบทูลวา่ 
“ข้าแตพ่ระโคดมผู้เจริญ ข้าพระองค์ทั้งหลาย ประคับประคองบิดาของพวกข้าพระองค์ ไม่ประมาท, 
โปรดทอดพระเนตรอัตภาพของท่านเถิด.”
อนฺตราภตฺตสฺมึเยว ปน พฺราหฺมณสฺส จตฺตาโร ปุตฺตา สตฺถุ สนฺติเก นิสีทิตฺวา อาหำสุ 
“โภ โคตม มยำ อมฺหากำ ปิตรำ ปฏิชคฺคาม นปฺปมชฺชาม, ปสฺสถิมสฺส อตฺตภาวำ -อิติ.

[การบ้ำารุงมารดาบิดาเป็นมงคล]

พระศาสดาตรัสว่า 
“ทา่นทั้งหลายทำากรรมงามแล้ว, ชื่อวา่ การเลี้ยงมารดาบิดา โบราณกบัณฑิตทั้งหลาย (เคย) ประพฤติมาแล้วเหมือนกัน” 
แล้วตรัสมาตุโปสกนาคชาดก๑ ในเอกาทสนิบาตน้ีโดยพิสดารวา่ 
“เพราะชา้งน้ันหลีกไปเสีย ต้นอ้อยชา้งและไม้โมกมัน จึงงอกข้ึนไสว” ดังน้ีเป็นต้น แล้วได้ทรงภาษิตพระคาถาน้ีว่า
สตฺถา “๒กลฺยาณำ โว กตำ,  มาตุปิตุโปสนำ นาม โปราณกปณฺฑิตานำ อาจิณฺณเมว -อิติ วตฺวา 
“ตสฺส นาคสฺส วิปฺปวาเสน วิรุฬฺหา สลฺลกิโย จ กุฏชา จ -อิติ อิมำ เอกาทสนิปาเต มาตุโปสกนาคชาตกำ๓ วิตฺถาเรน กเถตฺวา 
อิมำ คาถำ อภาสิ๔

“กุญชร นามว่า ธนปาลกะ ตกมันจดั ห้ามได้ยาก ถูกขังไว้ 
ไม่บริโภคฟ่อนหญ้า.  กุญชรระลึกถึง (แต่) นาควัน.๕”

“ธนปาลโก นาม กุญฺชโร 
กฏุกปฺปเภทโน ทุนฺนิวารโย 
พทฺโธ กพฬำ น ภุญฺชติ 
สุมรติ นาควนสฺส กุญฺชโร -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทว่า ธนปาลโก นาม น่ัน 
เป็นชื่อของช้างที่พระเจ้ากาสิกราช ทรงส่งนายหัตถาจารย์ไปให้จับในนาควันอันรื่นรมย์ในครั้งน้ัน.
ตตฺถ “ธนปาลโก นาม -อิติ: ตทา กาสิกรญฺญา หตฺถาจริยำ เปเสตฺวา รมณีเย นาควเน คาหาปิตสฺส หตฺถิสฺส เอตำ นามำ. 

บทวา่ กฏกุปฺปเภทโน ความว่า ตกมันจัด.
กฏุกปฺปเภทโน -อิติ: ติขิณมโท.

๑ ขุ. ชา. ๒๗/๓๐๓. ตทฏฺฐกถา. ๖/๑.
๒ ยุ. เอตฺถนฺตเร ‘ปสฺสามิ -อิติ อตฺถิ.
๓ ขุ. ชา. เอกาทส. ๒๗/๓๐๓. ตทฏฺฐกถา. ๖/๑.
๔ สี. ย.ุ คาถมาห.
๕ สุมรติ เป็นอีกรูปหนึ่งของ สรติ. นาควนสฺส แปลกันว่า ซึ่งป่าแห่งไม้กากะทิง เป็นฉัฏฐีวภิัติลงในอรรถทุติยาวิภตัิ.
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อันทีจ่ริง ในกาลเป็นที่ตกมันของช้างทั้งหลาย หมวกหูทั้ง ๒ ย่อมแตกเยิ้ม, 
แม้ตามปกติ ในกาลน้ัน ชา้งทั้งหลาย ย่อมไม่นำาพาซ่ึงขอ ปฏัก หรือโตมร ย่อมเป็นสัตว์ดรุ้าย, 
แต่ชา้งธนปาลกะน้ัน ดุรา้ยนักทีเดียว; เพราะฉะน้ัน พระศาสดาจึงตรัสว่า กฏุกปฺปเภทโน ทุนฺนิวารโย.”
หตฺถีนำ หิ มทกาเล กณฺณจูลิกา ปภิชฺชนฺติ,  ปกติยาปิ หตฺถิโน ตสฺมึ กาเล องฺกุสำ วา ตุนฺนำ วา โตมรำ วา น คเณนฺติ จณฺฑา ภวนฺติ, 
โส ปน อติจณฺโฑเยว; เตน วุตฺตำ “กฏุกปฺปเภทโน ทุนฺนิวารโย -อิติ.

บาทพระคาถาว่า พทฺโธ กฬฬำ น ภุญฺชติ ความวา่ ชา้งธนปาลกะน้ัน มิได้ถูกตกปลอกไว้, แต่ถูกเขานำาไปสู่โรงช้าง 
ให้แวดวงด้วยมา่นอันวิจิตรแล้ว พักไว้บนพื้นที่ซ่ึงทำาการประพรมดว้ยของหอม มีเพดานวจิิตรคาดไว้ ณ เบ้ืองบน 
แม้อันพระราชาให้บำารุงด้วยโภชนะมีรสเลิศต่างๆ ควรแก่พระราชา ก็มิใยดีจะบริโภคอะไรๆ, 
อันคำาว่า “พทฺโธ กฬฬำ น ภุญฺชติ” (น้ี) พระศาสดา ตรัสหมายถึงอาการเพียงชา้งถูกส่งเข้าไปสู่โรงช้าง.
พทฺโธ กพฬำ น ภุญฺชติ -อิติ: 
น โส พทฺโธ, หตฺถิสาลำ ปน เนตฺวา วิจิตฺรสาณิยา ปริกฺขิปาเปตฺวา กตคนฺธปริภณฺฑาย อุปริพทฺธวิจิตฺรวิตานาย ภูมิยา ฐปิโต  
รญฺญา๑ ราชารเหน นานคฺครสโภชเนน อุปฏฺฐาปิโตปิ กิญฺจิ ภุญฺชิตุำ น อิจฺฉิ, 
หตฺถิสาลำ ปเวสิตมตฺตำ ปน สนฺธาย “พทฺโธ กพฬำ น ภุญฺชติ -อิติ วุตฺตำ.

สองบทวา่ สุมรติ นาควนสฺส ความว่า ช้างธนปาลกะน้ัน ระลึกถึงนาควัน ซ่ึงเป็นที่อยู่อันน่ารื่นรมย์แท้ หามิได้, 
ก็มารดาของช้างน้ัน ได้เป็นสัตว์ถึงทุกข์เพราะพรากจากบุตรในป่า, 
ชา้งน้ันบำาเพ็ญมาตาปิตุอุปัฏฐานธรรมน่ันแล, ดำาริวา่ “ประโยชน์อะไรของเราด้วยโภชนะน้ี,” 
ระลึกถึงมาตาปิตุอุปัฏฐานธรรม ซ่ึงประกอบด้วยธรรมเท่าน้ัน; 
กช็้างน้ัน อยู่ในนาควันน้ันน่ันแล อาจบำาเพ็ญมาตาปิตุอุปัฏฐานธรรมน้ันได้, 
เพราะฉะน้ัน พระศาสดาจึงตรัสว่า “สุมรติ นาควนสฺส กุญฺชโร.” 
สุมรติ นาควนสฺส -อิติ: น โส รมณียเมว วสนฏฺฐานำ นาควนำ สริ, มาตา ปนสฺส อรญฺเญ ปุตฺตวิโยเคน ทุกฺขปฺปตฺตา อโหสิ, 
โส มาตาปิตุอุปฏฺฐานธมฺมเมว ปูเรติ; “กึ เม อิมินา โภชเนน -อิติ ธมฺมิกำ มาตาปิตุอุปฏฺฐานธมฺมเมว สริ; 
ตำ ปน ยสฺมา ตสฺมึ นาควเนเยว ฐิเตน สกฺกา ปูเรตุำ,  เตน วุตฺตำ “สุมรติ นาควนสฺส กุญฺชโร -อิติ.

เมื่อพระศาสดา ครั้นทรงนำาบุรพจริยาของพระองค์น้ีมาตรัสอยู่น่ันแล, 
บุตรของพรหมณ์แม้ทั้งหมด ยังอัสสธุาร๒ให้ไหลแล้ว มี หทัยอ่อน เงี่ยโสตลงสดับแล้ว.
สตฺถริ อิมำ อตฺตโน ปุพฺพจริยำ อาหริตฺวา กเถนฺเตเยว, สพฺเพปิ อสฺสุธารา ปวตฺเตตฺวา มุทุหทยา โอหิตโสตา สุณึสุ.๓

ครั้นน้ัน พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบถึงธรรมเป็นที่สบายของพวกเขาแล้ว จึงทรงแสดงธรรมประกาศสัจจะทั้งหลาย.
อถ เนสำ ภควา สปฺปายำ วิทิตฺวา สจฺจานิ ปกาเสนฺโต๔ ธมฺมำ เทเสสิ.

ในกาลจบเทศนา พราหมณพ์ร้อมกับบุตรและลูกสะใภ้ทั้งหลาย ดำารงอยู่ในโสดาปัตติผลแล้ว ดังน้ีแล.
เทสนาวสาเน สทฺธึ ปุตฺเตหิ เจว สุณิสาหิ จ พฺราหฺมโณ โสตาปตฺติผเล ปติฏฺฐหิ -อิติ.

๑ สี. ย.ุ รญฺโญ.
๒ นำ้าตา
๓ สี. ม. ย.ุ ภวึสุ.
๔ ม. ปกาเสตฺวา. สี. ย.ุ ปกาเสสิ. ธมฺมำ เทเสสิ -อิติ นตถฺิ.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๗ หน้า ๒๒๔  • ๓. เร่ืองบุตรของพราหมณ์เฒ่า • [แก้อรรถ]

เรื่องบุตรของพราหมณ์เฒ่า จบ.
ปริชิณฺณพฺราหฺมณปุตฺตวตฺถุ.
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๔. เรือ่งพระเจ้าปเสนทิโกศล
๔. ปเสนทิโกสลราชวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพระเจา้ปเสนทิโกศล ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “มิทฺธิ ยทา” เป็นต้น.
“มิทฺธี ยทา -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต ราชานำ ปเสนทิโกสลำ อารพฺภ กเถสิ.

[พระเจ้าปเสนทิโกศลง่วง เพราะเสวยจุเกินไป]

ความพิสดารวา่ สมัยหน่ึง พระราชาเสวยข้าวสุกแห่งข้าวสารทะนานหน่ึง กับสูปพยัญชนะพอควรแก่ข้าวสุกน้ัน.
เอกสฺมึ หิ สมเย ราชา ตณฺฑุลโทณสฺส โอทนำ ตทุปิเยน สูปพฺยญฺชเนน ภุญฺชติ.

วันหน่ึง ท้าวเธอเสวยพระกระยาหารเชา้แล้ว ยังไม่ทรงบรรเทาความเมาในภัตรได้เลย ได้เสด็จไปสู่สำานักของพระศาสดา 
มพีระรูปอันลำาบาก พลิกไปข้างน้ีและข้างน้ี แม้ถูกความงว่งครอบงำา เมื่อไม่สามารถจะบรรทมตรงๆ ได้ 
จึงทรงน่ัง ณ ที่สุดข้างหน่ึง.
โส เอกทิวสำ ภุตฺตปาตราโส ภตฺตสมฺมทำ อวิโนเทตฺวาว สตฺถุ สนฺติกำ คนฺตฺวา กิลนฺตรูโป อิโต จิโต จ สมฺปริวตฺตติ 
นิทฺทาย อภิภุยฺยมาโนปิ อุชุกำ นิปชฺชิตุำ อสกฺโกนฺโต เอกมนฺตำ นิสีทิ.

[พระศาสดาทรงตกิารบริโภคจุ]

ลำาดับน้ัน พระศาสดาตรัสกะทา้วเธอวา่ “มหาบพติร พระองค์ยังไม่ทันได้ทรงพักผ่อนเลย เสด็จมากระมัง?”
อถ นำ สตฺถา อาห “กึ มหาราช อวิสฺสมิตฺวาว อาคโตสิ -อิติ.

พระราชา. “ถูกละ พระเจ้าข้า, ตั้งแต่กาลที่บริโภคแล้ว หม่อมฉันมีทุกข์มาก”
“อาม ภนฺเต, ภุตฺตกาลโต ปฏฺฐาย เม มหาทุกฺขำ โหติ -อิติ.

ลำาดับน้ัน พระศาสดา ตรัสกะท้าวเธอว่า “มหาบพิตร คนบริโภคมากเกินไป ย่อมมีทกุข์อย่างน้ี” แล้วตรัสพระคาถาน้ีวา่
อถ นำ สตฺถา “มหาราช อติพหุโภชนสฺส เอวำ ทุกฺขำ โหติ -อิติ วตฺวา อิมำ คาถมาห

“ในกาลใด บุคคลเป็นผู้กินมาก มักง่วง และมักนอนหลับกระสับกระสา่ย 
ประหน่ึงสุกรใหญ่ ที่ถูกปรนปรอืด้วยอาหาร ฉะน้ัน, 
ในกาลน้ัน เขาเป็นคนมึนซึม ย่อมเข้าไปถึงห้อง[นอน] รำ่าไป.”

“มิทฺธี ยทา โหติ มหคฺฆโส จ 
นิทฺทายิตา สมฺปริวตฺตสายี 
มหาวราโหว นิวาปปุฏฺโฐ 
ปุนปฺปุนำ คพฺภมุเปติ มนฺโท -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทว่า มิทฺธ ีความว่า ผู้อันความท้อแท้และความงว่งเหงาครอบงำา.
ตตฺถ “มิทฺธี -อิติ: ถีนมิทฺธาภิภูโต.
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บทวา่ มหคฺฆโส ความวา่ ผู้บริโภคมาก เหมือนอาหรหัตถกพราหมณ์ อลังสาฏกพราหมณ์ ตตัถวัฏกกพราหมณ์ 
กากมาสกพราหมณ์ และภุตตวัมมิกพราหมณ์ คนใดคนหน่ึง
มหคฺฆโส -อิติ: มหาโภชโน อาหารหตฺถกอลำสาฏกตตฺถวฏฺฏกกากมาสกภุตฺตวมฺมิกานำ อญฺญตโร วิย.

บทวา่ นิวาปปุฏฺโฐ ความว่า ถูกปรนปรือแลว้ด้วยข้าวหมู มีรำาเป็นต้น.
นิวาปปุฏฺโฐ -อิติ: กุณฺฑกาทินา สูกรภตฺเตน ปุฏฺโฐ.

จริงอยู่ สกุรบ้านเขาเลี้ยงไวต้ั้งแต่เวลายังออ่น ในเวลามีสรีระอว้น ไม่ได้เพื่อจะออกจากเรือนไปข้างนอก 
สา่ยไปส่ายมาในทีต่่างๆ มีใต้เตียงเป็นต้นแล้ว ย่อมนอนหายใจฟูดฟาด๑ อยู่เท่าน้ัน.
ฆรสูกโร หิ พาลกาลโต ปฏฺฐาย โปสิยมาโน ถูลสรีรกาเล เคหา พหิ นิกฺขมิตุำ อลภนฺโต เหฏฺฐามญฺจาทีสุ สมฺปริวตฺติตฺวา 
อสฺสนฺโต ปสฺสนฺโต สยเตว.

ทา่นกล่าวคำาอธิบายน้ีว่า “บุคคลผู้มีความงว่งงุน กินจุ และเมื่อไม่อาจยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยอริิยาบถอย่างอื่น 
มักนอนหลับ มีปกติพลกิกลับไปกลับมา เหมือนสุกรใหญ่ที่ถูกปรนปรือด้วยเหยื่อฉะน้ัน ในขณะใด; 
ในขณะน้ัน เขาย่อมไม่อาจเพื่อมนสิการไตรลักษณ์ คือ “อนิจฺจำ ทุกฺขำ อนตฺตา” ได้, 
เพราะไม่มนสิการไตรลักษณ์เหล่าน้ัน จึงชื่อว่ามีปัญญาทึบ ย่อมเข้าห้อง คือ ไมพ่้นไปจากการอยูใ่นห้อง”
อิทำ วุตฺตำ โหติ: ยทา ปุริโส มิทฺธี จ โหติ มหคฺฆโส จ นิวาปปุฏฺโฐ มหาวราโห วิย จ อญฺเญน อิริยาปเถน ยาเปตุำ อสกฺโกนฺโต นิทฺทายน
สีโล สมฺปริวตฺตสายี; ตทา โส “อนิจฺจำ ทุกฺขำ อนตฺตา -อิติ ตีณิ ลกฺขณานิ มนสิกาตุำ น สกฺโกติ, 
เตสำ อมนสิการา มนฺทปฺปญฺโญ ปุนปฺปุนำ คพฺภำ อุเปติ คพฺภวาสโต น ปริมุจฺจติ -อิติ.

[พระศาสดาทรงบอกอุบายบรรเทาการกินจุ]

ในกาลจบเทศนา พระศาสดา ไดต้รัสพระคาถาน้ีด้วยสามารถอุปการะแก่พระราชาวา่
“คนผู้มีสตทิุกเมื่อ รูจ้ักประมาณในโภชนะที่ได้แล้วน้ัน 
ย่อมมีโรคภัยไข้เจ็บน้อย แก่ชา้ อายุยืน”

ดังน้ีแล้ว โปรดให้อุตตรมาณพเรียนไว้แล้ว ทรงแนะอุบาย ว่า 
“เธอพึงกล่าวคาถาน้ีเฉพาะในเวลาที่พระราชาเสวย, และพึงให้พระราชาทรงลดโภชนะลงด้วยอุบายน้ี.”
เทสนาวสาเน สตฺถา รญฺโญ อุปการวเสน

“มนุชสฺส สทา สตีมโต 
มตฺตำ ชานโต ลทฺธโภชเน 
ตนุกสฺส ภวนฺติ เวทนา, 
สณิกำ ชีรติ อายุ ปาลยำ -อิติ

อิมำ คาถำ๒ วตฺวา อุตฺตรมาณวำ อุคฺคณฺหาเปตฺวา 
“อิมำ คาถำ รญฺโญ โภชนเวลายเอว วเทยฺยาสิ,  อิมินา จ อุปาเยน โภชนำ ปริหาเปยฺยาสิ -อิติ อุปายำ อาจิกฺขิ.

๑ อสฺสสนฺโต หายใจออกอยู่ ปสฺสสนฺโต หายใจเข้าอยู่.
๒ สำ. ส. ๑๕/๑๑๙.
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เขาได้กระทำาเช่นน้ัน.
โส ตถา อกาสิ.

สมัยต่อมา พระราชาทรงกระปรีก้ระเปรา่ มพีระสรีระเบา ทรงถึงความสำาราญ 
เพราะความที่ทรงมีพระกระยาหารทะนานหน่ึงเป็นอย่างยิ่ง 
ทรงมีความคุ้นเคยบังเกิดข้ึนในพระศาสดาแล้ว ทรงให้อสทิสทานเป็นไป ๗ วัน.
ราชา อปเรน สมเยน นาฬิโกทนปรมตาย สณฺฐิโต สลฺลหุกสรีโร สุขปฺปตฺโต สตฺถริ อุปฺปนฺนวิสฺสาโส สตฺตาหำ อสทิสทานำ ปวตฺเตสิ.

ในเพราะทรงอนุโมทนาทาน มหาชนซ่ึงมาประชุม (ณ ที่น้ัน) บรรลุคุณวิเศษใหญ่แล้ว ดังน้ีแล.
ทานานุโมทนาย สมฺปตฺตมหาชโน มหนฺตำ วิเสสำ ปาปุณิ -อิติ.

เรื่องพระเจา้ปเสนทิโกศล จบ.
ปเสนทิโกสลราชวตฺถุ.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๗ หน้า ๒๒๘  • ๕. เร่ืองสานุสามเณร • ๕. เร่ืองสานุสามเณร

๕. เรือ่งสานุสามเณร
๕. สานุสามเณรวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภสามเณรชื่อสานุ ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ “อิทำ ปุเร” เป็นต้น.
“อิทำ ปุเร -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต สานุำ นาม สามเณรำ อารพฺภ กเถสิ.

[สานุสามเณรประกาศธรรม]

ได้ยินว่า สามเณรน้ันได้เป็นบุตรน้อยคนเดียวของอุบาสกิาคนหน่ึง.
โส กิร เอกิสฺสา อุปาสิกาย เอกปุตฺตโก อโหสิ.

ครั้งน้ัน นางให้เธอบรรพชาในกาลที่เธอเป็นเดก็ทีเดียว.
อถ นำ สา ทหรกาเลเยว ปพฺพาเชสิ.

ต้ังแต่กาลที่บรรพชาแล้ว เธอได้เป็นผู้ศีล สมบูรณด์้วยวัตร.
โส ปพฺพชิตกาลโต ปฏฺฐาย สีลวา อโหสิ วตฺตสมฺปนฺโน.

เธอได้กระทำาวตัรแก่อาจารย์ อุปัชฌายะ และพระอาคันตุกะทั้งหลายทีเดียว.
อาจริยุปชฺฌายอาคนฺตุกานำ วตฺตำ กตเมว โหติ.

ตลอด ๘ วันของเดือน เธอลุกข้ึนแต่เชา้ตรู่ เข้าไปตั้งนำ้าในโรงนำ้า 
ปัดกวาดโรงธัมมัสสวนะ ตามประทีป ประกาศธัมมัสสวนะ ดว้ยนำ้าเสียงอันไพเราะ.
มาสสฺส อฏฺฐ ทิวเส ปาโตว อุฏฺฐาย อุทกมาลเก อุทกำ อุปฏฺฐาเปตฺวา 
ธมฺมสฺสวนคฺคำ สมฺมชฺชิตฺวา ทีปํ ชาเลตฺวา มธุรสฺสเรน ธมฺมสฺสวนำ โฆเสติ.

ภิกษุทั้งหลายทราบเรี่ยวแรงของเธอแล้ว ย่อมเชือ้เชิญวา่ “จงกล่าวบทภาณะเถิด สามเณร.”
ภิกฺขู ตสฺส ถามำ ญตฺวา “ปทภาณำ ภณ สามเณร -อิติ อชฺเฌสนฺติ.

เธอไม่กระทำาอิดเอื้อนไรๆ ว่า “ลมเสียดแทงหทัยของผม, หรือโรคไอเบียดเบียนผม” 
ข้ึนสู่ธรรมาสน์ กล่าวบทภาณะ เหมือนจะให้นำ้าในอากาศตกลง เมื่อจะลง ย่อมกล่าวว่า 
“ข้าพเจ้าให้ส่วนบุญ ในเพราะการกลา่วน้ีแก่มารดาและบิดาของข้าพเจ้า.”
โส “มยฺหำ หทยำ วาโต วา รุชฺชติ, กาโส วา พาธติ -อิติ กญฺจิ ปจฺจาหารำ อกตฺวา ธมฺมาสนำ อภิรูหิตฺวา 
อากาสคงฺคำ โอตาเรนฺโต วิย ปทภาณำ วตฺวา โอตรนฺโต “มยฺหำ มาตาปิตูนำ อิมสฺมึ ภญฺเญ ปตฺตึ ทมฺมิ -อิติ วทติ.

มนุษย์ทั้งหลาย หาทราบความที่เธอให้ส่วนบุญแก่มารดาและบิดาไม่.
ตสฺส มนุสฺสา มาตาปิตูนำ ปตฺติยา ทินฺนภาวำ น ชานนฺติ.
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[ยกัษิณีเคยเป็นมารดาของสานุสามเณร]

ก็มารดาของเธอเกิดเป็นยักษิณีในอตัภาพเป็นลำาดับ.
อนนฺตรตฺตภาเว ปนสฺส มาตา ยกฺขินี หุตฺวา นิพฺพตฺติ.

นางมากับเทวดาทั้งหลาย ฟังธรรมแล้ว ย่อมกล่าว (รับ) ส่วนบุญ๑ ที่สามเณรให้ ว่า “ฉันขออนุโมทนา พ่อ.”
สา เทวตาหิ สทฺธึ อาคนฺตฺวา ธมฺมำ สุตฺวา สามเณเรน ทินฺนำ ปตฺตึ๒ “อนุโมทามิ ตาต -อิติ วทติ.

กธ็รรมดา ภิกษุทั้งหลาย ผู้สมบูรณ์ดว้ยศีล ย่อมเป็นที่รักของโลกพร้อมทั้งเทวโลก; 
เพราะฉะน้ัน พวกเทวดาที่มีความละอาย มีความเคารพในสามเณร ย่อมสำาคัญเธอเหมือนมหาพรหม และกองเพลิง.
สีลสมฺปนฺนา จ นาม ภิกฺขู สเทวกสฺส โลกสฺส ปิยา โหนฺติ; 
ตสฺมา สามเณเร เทวตา สลชฺชา สคารวา มหาพฺรหฺมานำ วิย อคฺคิกฺขนฺธำ วิย จ ตำ มญฺญนฺติ.

อน่ึง พวกเทวดาย่อมเห็นนางยักษิณีน้ันเป็นที่น่าเคารพ เพราะคารวะในสามเณร.
สามเณเร คารเวน ตญฺจ ยกฺขินึ ครุำ กตฺวา ปสฺสนฺติ. 

ในสมัยทั้งหลาย มีสมัยฟังธรรม และสมัยที่ยักษ์ประชุมกันเป็นต้น อมนุษย์ทั้งหลายย่อมให้อาสนะทีด่ี นำ้าที่ดี อาหารที่ดี 
แก่นางยกัษิณี ดว้ยคิดว่า “นางยักษิณีตนน้ี เป็นมารดาของสานุสามเณร”
ธมฺมสฺสวนยกฺขสมาคมาทีสุ “สานุมาตา -อิติ๓ ยกฺขินิยา อคฺคาสนำ อคฺโคทกำ อคฺคปิณฺฑำ เทนฺติ.

ยักษ์ทั้งหลายแม้ที่ศักดิ์ใหญ่ เห็นนางยักษิณีน้ันแล้ว ย่อมหลีกทางให้, ย่อมลกุข้ึนจากอาสนะ.
มเหสกฺขาปิ ยกฺขา ตำ ทิสฺวา มคฺคา โอกฺกมนฺติ, อาสนา วุฏฺฐหนฺติ.

[ยักษิณีเข้าสิงกายสามเณร]

ครั้นสามเณรน้ัน ถึงความเจริญ[วัย] มรี่างกายเติบโตเต็มที่๔ 
ถูกความไม่ยินดียิ่งบีบคั้น ไม่สามารถจะบรรเทาความไม่ยินดียิ่งลงได้ ปล่อยผมและเล็บไว้ยาว มีผ้านุ่งและผ้าห่มมอมแมม 
ไม่แจ้งแกใ่ครๆ หยิบบาตรจีวรข้ึนแล้ว ได้ไปเรือนของมารดาลำาพังคนเดียว.
อถ โส สามเณโร วุฑฺฒิมนฺวาย ปริปกฺกินฺทฺริโย อนภิรติยา ปีฬิโต อนภิรตึ วิโนเทตุำ อสกฺโกนฺโต ปรุฬฺหเกสนโข กิลิฏฺฐนิวาสนปารุปโน 
กสฺสจิ อนาโรเจตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย เอกโกว มาตุ ฆรำ อคมาสิ.

๑ ถดับทว่า ปตตฺึ น้ีไป บทว่า อนุโมทนฺติ หรือ อนุโมทมานา พึงตกหล่นไปเสีย 
อีกอย่างหนึ่ง บทว่า ตยา พึงมีในท่ีแห่งบทท่ีมาแล้วว่า สามเณเรน.

๒ อิโต ปรำ “อนุโมทนฺติ -อิติ วา “อนุโมทมานา -อิติ วา ปเทน นฏฺเฐน ภวิตพพฺำ. 
อถวา “สามเณเรน -อิติ อาคตฏฺฐาเน “ตยา -อิติ ปเทน ภวิตพพฺำ. ย.ุ “สามเณเรน ฯเปฯ วทติ.

๓ สี. ย.ุ สานุมาตาย.
๔ วฑฺุฒึ อนฺวาย ปริปกฺกินฺทฺริโย สามเณรมีอายุได้ ๒๐ ปี
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อุบาสิกาเห็นบุตรแล้วไหว้ กลา่ววา่ 
“พ่อ ครั้งก่อน พ่อมาในที่น้ี พร้อมกับอาจารย์และอุปัชฌายะ หรือพร้อมกับภิกษุหนุ่มและสามเณร, 
เพราะเหตุไร ในวันน้ีพ่อจึงมาคนเดียวเล่า?”
อุปาสิกา ปุตฺตำ ทิสฺวา วนฺทิตฺวา อาห 
“ตาต ตฺวำ ปุพฺเพ อาจริยุปชฺฌาเยหิ วา ทหรสามเณเรหิ วา สทฺธึ อิธาคจฺฉสิ,  กสฺมา เอกโกวาสิ อชฺช อาคโต -อิติ.

เธอแจ้งความทีต่นกระสัน๑ (ให้มารดาทราบ) แล้ว.
โส อุกฺกณฺฐิตภาวำ อาโรเจสิ.

อุบาสิกามีศรทัธา แม้แสดงโทษในฆราวาสโดยประการตา่งๆ ตักเตือนบุตรอยู่ ก็ไม่อาจให้เธอยินยอมได้ 
(แต่) ก็ไม่เสือกไสไปเสีย ด้วยคดิว่า “ถึงอย่างไร เธอพึงกำาหนดได้แม้ตามธรรมดาของตน” กลา่ววา่ 
“พ่อ โปรดรออยูจ่นกวา่ฉันจะจัดยาคูและภัตรเพื่อพอ่เสร็จ, ฉันจักนำาผา้ที่ชอบใจมาถวายแกพ่่อผู้ดื่มยาคู กระทำาภตักิจแล้ว” 
แล้วได้ตกแต่งอาสนะถวาย.
สทฺธา อุปาสิกา นานปฺปกาเรน ฆราวาเส อาทีนวำ ทสฺเสตฺวา ปุตฺตำ โอวทมานาปิ สญฺญาเปตุำ อสกฺโกนฺตี 
“อปฺเปวนาม อตฺตโน ธมฺมตายปิ สลฺลกฺเขยฺย -อิติ อนุยฺโยเชตฺวา “ติฏฺฐ ตาต, ยาว เต ยาคุภตฺตำ สมฺปาเทมิ, 
ยาคุำ ปิวิตฺวา กตภตฺตกิจฺจสฺส เต มนาปานิ วตฺถานิ นีหริตฺวา ทสฺสามิ -อิติ วตฺวา อาสนำ ปญฺญาเปตฺวาว อทาสิ.

สามเณรน่ังลงแล้ว.
นิสีทิ สามเณโร.

อุบาสิกจัดแจงยาคูและของเคี้ยวเสร็จโดยครู่เดียวเท่าน้ัน ได้ถวายแล้ว.
อุปาสิกา มุหุตฺเตเนว ยาคุขชฺชกำ สมฺปาเทตฺวา อทาสิ.

ลำาดับน้ัน อุบาสิกาคดิวา่ “เราจักจัดแจงภัตร” น่ังลงในที่ไม่ไกล ซาวข้าวอยู่.
อถ สา “ภตฺตำ สมฺปาเทสฺสามิ -อิติ อวิทูเร นิสินฺนา ตณฺฑุเล โธวติ.

สมัยน้ัน นางยักษิณีน้ันใคร่ครวญอยูว่่า “สามเณรอยู่ที่ไหนหนอแล? เธอได้ภิกษาหาร หรือยังไม่ได้” 
ทราบความที่เธอน่ังอยู่แล้วดว้ยความเป็นผู้ใครจ่ะสึก จึงคดิวา่ 
“ก็เธออย่าพึงยังความละอายให้เกิดข้ึนแก่เรา ในระหว่างเทวดาทั้งหลายเลย, เราจะไป จักกระทำาอันตรายในการสึกของเธอ” 
ดังน้ีแล้ว จึงมาสิงในสรรีะของสามเณรน้ัน บิดคอให้ล้มลงเหนือแผ่นดิน. 
ตสฺมึ สมเย สา ยกฺขินี “กหำ นุ โข สามเณโร, กจฺจิ ภิกฺขาหารำ ลภติ โน -อิติ อาวชฺชมานา ตสฺส วิพฺภมิตุกามตาย นิสินฺนภาวำ ญตฺวา 
“มา เหว โข เม เทวตานำ อนฺตเร ลชฺชำ อุปฺปาเทยฺย๒, คจฺฉามิสฺส วิพฺภมเน อนฺตรายำ กริสฺสามิ -อิติ อาคนฺตฺวา 
ตสฺส สรีเร อธิมุจฺจิตฺวา คีวำ ปริวตฺเตตฺวา๓ ภูมิยำ ปาเตสิ.๔ 

๑ อุ-กณฺฐ ฟุ้งซ่านชะเง้อดูทางโน้นทางนี้ เบื่อหน่าย (สำาหรับบรรพชิต ก็อยากสึก)
๒ ม. สามเณโร เม มเหสกฺขานำ เทวตานำ อนฺตเร ลชฺชำ อุปฺปาเทยฺย. สี. มาเหว โข เม เทวตานำ อนฺตเร ลชฺชา อุปฺปชฺเชยยฺ.
๓ สี. ม. ย.ุ เอตฺถนฺตเร “เขเฬน ปคฺฆรนฺเตน -อิติ อตฺถิ.
๔ ม. นิปติ. สี. ยุ. วิปฺผนฺทิ.
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เธอมตีาทั้ง ๒ เหลือก มีนำ้าลายไหล ดิ้นรนอยู่บนแผ่นดิน.
โส อกฺขีหิ ปริวตฺเตหิ เขเฬน ปคฺฆรนฺเตน ภูมิยำ วิปฺผนฺทิ.๑

อุบาสิกาเห็นอาการแปลกน้ันของบุตร รีบมาช้อนบุตรแล้ว ให้นอนบนตัก๒.
อุปาสิกา ปุตฺตสฺส ตำ วิปฺปการำ ทิสฺวา เวเคนาคนฺตฺวา ปุตฺตำ อาลิงฺคิตฺวา อุรูสุ นิปชฺชาเปสิ.

ชาวบ้านทั้งสิ้น มากระทำาการเซ่นสรวง มพีลีกรรมเป็นต้น.
สกลคามวาสิโน อาคนฺตฺวา พลิกมฺมาทีนิ กรึสุ.

[อุบาสิกาคร้ำ่าครวญ]

สว่นอุบาสิกาครำ่าครวญ ได้กลา่วคาถาเหล่าน้ีวา่
“ชนเหล่าใด ย่อมรักษาอุโบสถท่ีประกอบด้วยองค์ ๗ ตลอดดิถีท่ี ๑๔ ท่ี ๑๕ 
และที่ ๘ แห่งปักษ์ และตลอดปาริหาริยปักษ์ ประพฤตพิรหมจรรย์อยู่, 
ยักษ์ทั้งหลายย่อมไม่เล่นด้วยชนเหล่าน้ัน 
ข้าพเจ้าได้สดับคำาของพระอรหันต์ทั้งหลายดังน้ี: 
ในวันน้ี บัดน้ีเอง ข้าพเจ้าน้ันเห็นอยู่ ยักษ์ทั้งหลาย เล่นกับสานุสามเณร”

อุปาสิกา ปน ปริเทวมานา อิมา คาถา อภาสิ

“‘จาตุทฺทสึ ปญฺจทสึ ยา จ ปกฺขสฺส อฏฺฐมี 
ปาริหาริยปกฺขญฺจ๓ อฏฺฐงฺคสุสมาคตำ 
อุโปสถำ อุปวสนฺติ พฺรหฺมจริยำ จรนฺติ เย, 
น เตหิ ยกฺขา กีฬนฺติ’ อิติ เม อรหตำ สุตำ: 
สาทานิ อชฺช ปสฺสามิ ยกฺขา กีฬนฺติ สานุนา -อิติ.

๑ สี. ม. ย.ุ “โส อกฺขหีิ ฯเปฯ วิปฺผนฺทิ -อิติ นตถฺิ.
๒ อุรูสุ บนขาอ่อนท้ังหลาย. ท่ีแปลว่าตัก เพราะเข้าใจว่า อุบาสิกาคงนั่งขัดสมาธิ แล้ววางสามเณรลงบนตัก. (นอนหนุนตัก?)
๓ ปาลิยญฺหิ “ปาริหาริกปกฺขญฺจ -อิติ ทิสฺสติ.
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นางยกัษิณีฟังคำาของอุบาสกิแล้ว จึงกล่าวว่า
“ยักษ์ทั้งหลาย ย่อมไม่เล่นกับเหล่าชนผู้รักษาอุโบสถประกอบด้วยองค์ ๘ 
ตลอดดิถีที่ ๑๔ ท่ี ๑๕ และที่ ๘ แห่งปักษ์ และตลอดปาริหาริยปักษ์ 
ผู้ประพฤติพรหมจรรยอ์ยู่, ทา่นได้สดับคำาของพระอรหันต์ทั้งหลายดังน้ี
ดีแล้ว.”

ดังน้ีแล้ว จึงกลา่ว (ต่อไปอีก) วา่
อุปาสิกาย วจนำ สุตฺวา

“จาตุทฺทสึ ปญฺจทสึ ยา จ ปกฺขสฺส อฏฺฐมี 
ปาริหาริยปกฺขญฺจ อฏฺฐงฺคสุสมาคตำ 
อุโปสถำ อุปวสนฺติ พฺรหฺมจริยำ จรนฺติ เย, 
น เตหิ ยกฺขา กีฬนฺติ' สาหุ เต อรหตำ สุตำ -อิติ

วตฺวา อาห

“ขอท่านจงบอกคำาน้ีของยักษ์ทั้งหลาย กะสานุสามเณร ผูรู้้สึกข้ึนแล้วว่า 
‘ท่านอยา่ได้กระทำาบาปกรรมในที่แจ้งหรือในที่ลับ; 
หากว่าท่านจักกระทำาบาปกรรมกต็าม กำาลังกระทำาอยู่ก็ตาม 
ทา่นถึงจะเหาะหนีไป ก็หามีการหลุดพ้นจากทุกข์ไม่.”

“สานุำ ปพุทฺธำ วชฺชาหิ ยกฺขานำ วจนำ อิทำ 
‘มากาสิ ปาปกำ กมฺมำ อาวิ วา ยทิ วา รโห; 
สเจ ตฺวำ ปาปกำ กมฺมำ กริสฺสสิ กโรสิ วา, 
น เต ทุกฺขา ปมุตฺยตฺถิ อุปจฺจาปิ๑ ปลายโต -อิติ,

นางยกัษิณีตนน้ันกล่าววา่ “ความพ้นย่อมไม่มีแก่ทา่น ผู้แม้กระทำาบาปกรรมอย่างน้ีแล้ว เหาะหนีไปอยู่เหมือนนก” 
ดังน้ีแล้ว ก็ปล่อยสามเณร.
“เอวำ ปาปกมฺมำ กตฺวา สกุณสฺส วิย อุปฺปติตฺวา ปลายโตปิ เต โมกฺโข นตฺถิ -อิติ วตฺวา สา ยกฺขินี สามเณรำ มุญฺจิ.

สามเณรน้ัน ลืมตาข้ึนแล้ว เห็นมารดากำาลังสยายผม ร้องไห้สะอึกสะอื้นอยู่ และชาวบ้านทั้งสิ้น ประชุมกันอยู่แล้ว 
ไม่ทราบความที่ตนถูกยักษ์สิง จึงนึกสงสัยข้ึนว่า “เมื่อก่อนเราน่ังบนตั่ง, มารดาของเราน่ังซาวข้าว ณ ท่ีไม่ไกล,  
แต่บัดน้ี เรา (กลับ) นอนเหนือแผ่นดิน; น่ีอะไรกันหนอ?” นอนอยู่เทียว กล่าวกะมารดาว่า 
โส อกฺขีนิ อุมฺมิเลตฺวา มาตรำ เกเส วิกฺกิรยนฺตึ อสฺสสนฺตึ๒ โรทมานำ สกลคามวาสิโน จ สนฺนิปติเต ทิสฺวา 
อตฺตโน ยกฺเขน คหิตภาวำ อชานนฺโต “อหำ ปุพฺเพ ปีเฐ นิสินฺโน, มาตา เม อวิทูเร นิสีทิตฺวา ตณฺฑุเล โธวิ, 
อิทานิ ปนมฺหิ ภูมิยำ นิปนฺโน; กึ นุ โข เอตำ -อิติ นิปนฺนโกว๓ มาตรำ อาห

๑ อุปฺปจฺจาปิ -อิติ. สำ. ส. ๑๕/๓๐๗. ญ. ว.
๒ ม. เอตฺถนฺตเร ปสฺสสนฺตึ -อิติ อตฺถิ.
๓ สี. ย.ุ นิสินฺนโก ว.
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“โยม ชนทั้งหลายย่อมร้องไห้ถึงคนที่ตายไปแล้ว 
หรือยังเป็นอยู่ (แต่) ไม่ปรากฏ. 
โยม โยมเห็นฉันซ่ึงเป็นอยู่. ไฉนจึงรอ้งไห้ถึงฉันเล่า? โยม.

“มตำ วา อมฺม โรทนฺติ โย วา ชีวำ น ทิสฺสติ; 
ชีวนฺตำ อมฺม ปสฺสนฺตี กสฺมา มำ อมฺม โรทสิ -อิติ.

ครั้งน้ัน มารดาเมื่อจะแสดงโทษในการมาเพื่อจะสึกอีก ของบุคคลผู้ละวตัถุกามและกิเลสกามบวชแล้ว แก่เธอ จึงกลา่ววา่
“ลูก [ถูกแล้ว] ชนทั้งหลายยอ่มร้องไห้ถึงชนที่ตายไปแล้ว 
หรือยังเป็นอยู่ (แต่) ไม่ปรากฏ; 
ก็ผูใ้ดละกามทั้งหลายได้แล้ว ยังจะเวียนมาในกามน้ีอีก, 
ลูก ชนทั้งหลายย่อมร้องไห้ถึงผู้น้ันบ้าง, 
เพราะเขา (ถึง) เป็นอยู่ต่อไป ก็เหมือนตายแล้ว.”

อถสฺส มาตา วตฺถุกามกฺกิเลสกาเม ปหาย ปพฺพชิตสฺส ปุน วิพฺภมนตฺถำ อาคมเน อาทีนวำ ทสฺเสนฺตี อาห

“มตำ วา ปุตฺต โรทนฺติ, โย วา ชีวำ น ทิสฺสติ; 
โย จ กาเม จชิตฺวาน ปุนราวตฺตเต๑ อิธ, 
ตำ วาปิ ปุตฺต โรทนฺติ, ปุน ชีวำ มโต หิ โส -อิติ.

ก็แล ครั้นกลา่วอยา่งน้ันแล้ว เมื่อจะแสดงโทษในการครอบครองเรือน ทำาการครอบครองเรือนให้เป็นเช่นกับเถ้ารึงเทียว และ 
ให้เป็นเช่นกับเหว จึงกล่าวอกีวา่

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

เอวญฺจ ปน วตฺวา ฆราวาสำ กุกฺกุลสทิสญฺเจว นรกสทิสญฺจ กตฺวา ฆราวาเส อาทีนวำ ทสฺเสนฺตี ปุน อาห

“กุกฺกุลา๒ อุพฺภโต ตาต กุกฺกุลำ๓ ปติตุมิจฺฉสิ, 
นรกา อุพฺภโต ตาต นรกำ ปติตุมิจฺฉสิ -อิติ.

๑ ปาลิยญฺหิ “ปุนราคจฺฉเต -อิติ ทิสฺสติ.
๒ กุกฺกฬุา.
๓ สี. ย.ุ กุกฺกุเฬ.
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ต่อมา เพื่อจะแสดงวา่ “ลูก ขอพ่อจงมีความเจริญเถิด, ก็ฉันจะปรับทุกข์แก่ใคร จะให้ใครช่วยคดิเน้ือความน้ีวา่ 
‘บุตรน้อยของเราน้ี อันเรานำาออกให้บวชในพระพุทธศาสนา ประหน่ึงภัณฑะที่ถูกนำาออกจากเรือนซ่ึงกำาลังถูกไฟไหม้แล้ว 
ยังปรารถนาเพื่อรุ่มร้อนในฆราวาสอีก, ขอท่านทั้งหลายจงช่วยวิ่งเต้น๑ จงช่วยตา้นทาน แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด” 
นางจึงกล่าวคาถาน้ีกะสานุสามเณรน้ันว่า

“ขอท่านทั้งหลายจงช่วยวิ่งเต้น ความเจริญจงมีแก่ทา่น, 
ข้าพเจ้าจะปรับทุกข์แก่ใครเล่า ท่านเป็นดจุภัณฑะ ซ่ึงถูกนำาออกจากเรือนที่
ถูกไฟไหม้แล้ว ยังปรารถนาเพื่อจะถูกไหม้อีก.”

อถ นำ “ปุตฺต ภทฺทำ ตว โหตุ, มยมฺปน ‘อยำ โน ปุตฺตโก ฑยฺหมานเคหา ภณฺฑำ วิย นีหริตฺวา พุทฺธสาสเน ปพฺพชิโต๒ 
ฆราวาเส ปุน ฑยฺหิตุำ อิจฺฉติ, อภิธาวถ ปริตฺตายถ โนติ อิมมตฺถำ กสฺส อุชฺฌาปยาม กำ นิชฺฌาปยาม -อิติ ทีเปตุำ อิมำ คาถมาห 

“อภิธาวถ ภทฺทนฺเต, กสฺส อุชฺฌาปยาม เส 
อาทิตฺตา นีหฏำ๓ ภณฺฑำ ปุน ฑยฺหิตุมิจฺฉสิ -อิติ.

สานุสามเณรน้ัน, เมื่อมารดากล่าวอยู่, กก็ำาหนดได้ จึงกลา่วว่า “ฉันไม่มีความต้องการด้วยความเป็นคฤหัสถ์.”
โส, มาตริ กเถนฺติยา, สลฺลกฺเขตฺวา “นตฺถิ มยฺหำ คิหิภาเวน อตฺโถ -อิติ อาห.

ครั้งน้ัน มารดาของเธอกลา่วว่า “สาธุ พ่อ” พอใจแล้ว ให้บริโภคโภชนะอันประณตี ถามวา่ “พ่อ พ่อมีกาลฝนเท่าไร?” 
ทราบความที่เธอ มกีาลฝนครบแล้ว ก็จัดแจงไตรจีวรให้.
อถสฺส มาตา ‘สาธุ ตาต -อิติ ตุฏฺฐา ปณีตโภชนำ โภเชตฺวา “กติวสฺโสสิ ตาต -อิติ ปุจฺฉิตฺวา ปริปุณฺณวสฺสภาวำ ญตฺวา ติจีวรำ ปฏิยาเทสิ.

เธอมีบาตรจวีรครบ ได้อุปสมบทแล้ว.
โส ปริปุณฺณปตฺตจีวโร อุปสมฺปทำ ลภิ.

ต่อมา พระศาสดาเมื่อจะทรงยังความอตุสาหะในการข่มจิตให้เกิดข้ึนแก่เธอผู้อุปสมบทแล้วไม่นาน จึงตรัสว่า 
“ธรรมดาว่าจิตน้ี เที่ยวจารกิไปในอารมณต์่างๆ ตลอดกาลนาน, ชื่อวา่ความสวัสดี ย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้ไม่ข่มจิตน้ันลงไปได้, 
เพราะฉะน้ัน บุคคลจึงควรทำาความเพียรในการข่มจิต เหมือนนายหัตถาจารย์ทำาความพยายามในการข่มช้างซับมันด้วยขอ 
ฉะน้ัน” แล้วตรัสพระคาถาน้ีวา่
อถสฺส อจิรุปสมฺปนฺนสฺส สตฺถา จิตฺตนิคฺคเห อุสฺสาหำ ชเนนฺโต “จิตฺตำ นาเมตำ นานารมฺมเณสุ ทีฆรตฺตำ จาริกำ จริ๔, 
ตำ๕ อนิคฺคณฺหนฺตสฺส โสตฺถิภาโว นาม นตฺถิ; ตสฺมา องฺกุเสน มตฺตหตฺถิโน วิย จิตฺตสฺส นิคฺคณฺหเน โยโค กรณีโย -อิติ วตฺวา 
อิมำ คาถมาห

๑ อภิธาวถ
๒ ปพฺพชาปิโต [?]
๓ ปาลิยำ “นพิฺภตำ -อิติ ทิสฺสติ. สำ. ส. ๑๕/๓๐๘. ญ. ว.
๔ สี. ม. ย.ุ จรนฺตำ.
๕ สี. ม. ย.ุ “ตำ -อิติ นตฺถ.ิ
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“เมื่อก่อน จติน้ีได้เที่ยวจารกิไป ตามอาการที่ปรารถนา 
ตามอารมณ์ทีใ่คร่ (และ) ตามความสบาย, 
วันน้ี เราจักข่มมันด้วยโยนิโสมนสิการ ประหน่ึงนายควาญช้างข่มช้างท่ีซับมัน
ฉะน้ัน.”

“อิทำ ปุเร จิตฺตมจาริ จาริกำ 
เยนิจฺฉกำ ยตฺถกามำ ยถาสุขำ, 
ตทชฺชหำ นิคฺคหิสฺสามิ โยนิโส 
หตฺถึ ปภินฺนำ วิย องฺกุสคฺคาโห -อิติ.

[แก้อรรถ]

เน้ือความแห่งพระคาถาน้ันวา่; 
กอ่นแต่น้ี ชื่อวา่จิตน้ีเที่ยวจาริกไปในอารมณท์ั้งหลายมีรูปเป็นต้นตลอดกาลนาน ชื่อว่าตามอาการที่ปรารถนา  
ด้วยสามารถแห่งอาการแห่งกิเลสทั้งหลายมรีาคะเป็นต้น อันเป็นเหตุปรารถนา 
ชื่อว่า (เที่ยวไป) ตามอารมณ์เป็นที่ใคร่ ดว้ยสามารถแห่งอารมณ์เป็นที่เกิดความใคร่แห่งจิตน้ันน่ันแหละ 
ชื่อว่า ตามความสบาย เพราะเมื่อมันเที่ยวด้วยอาการใด ความสุขจึงมี ก็เที่ยวไปด้วยอาการน้ันน่ันแหละ, 
วันน้ี เราจกัข่มจิตดว้ยโยนิโสมนสิการ คือจกัไม่ยอมให้มันก้าวล่วงได้ เหมือนบุรุษผู้กุมขอไว้ (ในมือ) ผู้ฉลาด 
คือนายหัตถาจารย์ ข่มช้างซับมัน คือตกมัน ไวด้้วยขอ ฉะน้ัน.
ตสฺสตฺโถ:  อิทำ จิตฺตำ นาม อิโต ปุเร รูปาทีสุ อารมฺมเณสุ ราคาทีนำ เยนากาเรน๑ อิจฺฉติ ตสฺส วเสน เยนิจฺฉกำ 
ยตฺเถวสฺส กาโม อุปฺปชฺชติ ตสฺส วเสน ยตฺถกามำ ยถา วิจรนฺตสฺส สุขำ โหติ ตเถว วิจรณโต ยถาสุขำ ทีฆรตฺตำ จาริกำ จริ, 
ตำ อชฺช อหำ ปภินฺนำ มตฺตำ หตฺถึ หตฺถาจริยสงฺขาโต เฉโก องฺกุสคฺคาโห องฺกุเสน วิย โยนิโส มนสิกาเรน นิคฺคณฺหิสฺสามิ 
นาสฺส วีติกฺกมิตุำ ทสฺสามิ -อิติ.

ในกาลจบเทศนา ธรรมาภิสมัยได้มีแก่เทวดาเป็นอันมาก ผู้เข้าไปเพื่อสดับธรรมพร้อมกับพระสานุ.
เทสนาวสาเน สานุนา สทฺธึ ธมฺมสฺสวนาย อุปสงฺกมนฺตานำ พหูนำ เทวตานำ ธมฺมาภิสมโย อโหสิ.

กท็่านผู้มีอายุน้ัน เรียนพระพุทธวจนะคือพระไตรปิฎกแล้ว ได้เป็นพระธรรมกถิกะที่เชี่ยวชาญ ดำารง (ชีพ) อยูต่ลอด ๑๒๐ ปี 
ยังชมพูทวีปทั้งสิ้นให้กระฉ่อน แล้วปรินิพพาน ดังน้ีแล.
โส จายสฺมา เตปิฏกำ พุทฺธวจนำ อุคฺคณฺหิตฺวา มหาธมฺมกถิโก หุตฺวา วีสวสฺสสตำ ฐตฺวา สกลชมฺพุทีปํ สงฺโขเภตฺวา ปรินิพฺพายิ -อิติ.

เรื่องสานุสามเณร จบ.
สานุสามเณรวตฺถุ.

๑ สี. ม. เยน การเณน. ยุ. เยน เกนจิ การเณน.
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๖. เรือ่งช้างช่ือปาเวรกะ
๖. ปาเวรกหตฺถิวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภชา้งชื่อปาเวรกะของพระเจา้โกศล ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีวา่ 
“อปฺปมาทรตา” เป็นต้น.
“อปฺปมาทรตา -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา เชตวเน วิหรนฺโต โกสลรญฺโญ ปาเวรกำ๑ นาม หตฺถึ อารพฺภ กเถสิ.

[ช้างของพระเจ้าโกศลติดหล่ม]

ดังได้สดับมา ช้างน้ัน ในกาลเป็นหนุ่ม เป็นสัตว์มีกำาลังมาก โดยสมัยอื่นอีก ถูกกำาลังแห่งลมซ่ึงเกิดข้ึนเพราะชราตัดทอน 
ลงไปสู่สระใหญ่สระหน่ึง ติดอยูใ่นหล่มแล้ว ไม่ได้อาจเพื่อจะข้ึนได้.
โส กิร หตฺถี ตรุณกาเล มหาพโล หุตฺวา อปเรน สมเยน ชราวาตเวคพฺภาหโต เอกำ มหนฺตำ สรำ โอรุยฺห กลเล ลคฺคิตฺวา อุตฺตริตุำ นาสกฺขิ.

มหาชนเห็นช้างน้ันแล้ว จึงสนทนากันข้ึนวา่ “ชา้งชื่อแม้เห็นปานน้ี ยังถึงทุพพลภาพน้ี.”
มหาชโน ตำ ทิสฺวา “เอวรูโปปิ นาม หตฺถี อิมำ ทุพฺพลภาวำ ปตฺโต -อิติ กถำ สมุฏฺฐาเปสิ.

พระราชาทรงสดับเรื่องน้ันแล้ว ทรงบังคับนายหัตถาจารย์ว่า “เธอจงไป จงยกช้างน้ันให้ข้ึนจากหล่ม.”
ราชา ตำ ปวตฺตึ สุตฺวา หตฺถาจริยำ อาณาเปสิ “คจฺฉ  ตำ หตฺถึ กลลโต อุทฺธราหิ -อิติ.

เขาไปแล้วแสดงการรบข้ึนที่น่ัน ให้ตีกลองรบข้ึนแล้ว.
โส คนฺตฺวา ตสฺมึ ฐาเน สงฺคามสีสำ ทสฺเสตฺวา สงฺคามเภรึ อาโกฏาเปสิ.

ชา้งซ่ึงเป็นเชื้อชาติแห่งสัตว์มีมานะ ลุกข้ึนโดยเร็ว ดำารงอยู่บนบกได้.
มานชาติโก หตฺถี เวเคนุฏฺฐาย ถเล ปติฏฺฐหิ.

ภิกษุทั้งหลายเห็นเหตุน้ันแล้ว จึงกราบทูลแด่พระศาสดา.
ภิกฺขู ตำ การณำ ทิสฺวา สตฺถุ อาโรเจสุำ.

พระศาสดา ตรัสวา่ 
“ภิกษุทั้งหลาย ชา้งตัวน้ันถอนตนข้ึนจากหล่มคือเปือกตมตามปกติก่อน, สว่นเธอทั้งหลาย แล่นลงแล้วในหล่มคือกิเลส;  
เพราะฉะน้ัน แม้เธอทั้งหลายจงเริ่มตั้ง (ความเพยีร) โดยแยบคายแล้ว ถอนตนข้ึนจากหล่มคือกิเลสน้ันเถิด”  
แล้วตรัสพระคาถาน้ีว่า
สตฺถา “เตน ตาว ภิกฺขเว หตฺถินา ปกติปงฺกทุคฺคโต อตฺตา อุทฺธโต, ตุมฺเห ปน กิเลสทุคฺเค ปกฺขนฺตา; 
ตสฺมา โยนิโส ปทหิตฺวา ตุมฺเหปิ ตโต อตฺตานำ อุทฺธรถ -อิติ วตฺวา อิมำ คาถมาห

๑ ม. ปาเวยยฺกำ. สี. พทฺเธรกำ.
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“ทา่นทั้งหลายจงยินดีในความไม่ประมาท, จงตามรักษาจิตของตน, 
จงถอนตนข้ึนจากหล่ม ประหน่ึงช้างที่จมลงในเปือกตม ถอนตนข้ึนได้
ฉะน้ัน.”

“อปฺปมาทรตา โหถ สจิตฺตมนุรกฺขถ 
ทุคฺคา อุทฺธรถตฺตานำ ปงฺเก สนฺโนว กุญฺชโร -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทว่า อปฺปมาทรตา ความวา่ ทา่นทั้งหลายจงยินดียิ่ง ในความไม่อยู่ปราศจากสติ.
ตตฺถ “อปฺปมาทรตา -อิติ: สติยา อวิปฺปวาเส อภิรตา โหถ.

บทวา่ สจติฺตำ ความว่า จงรักษาจติของตน ในอารมณ์ทั้งหลายมรีูปเป็นต้น โดยอาการที่มันจะทำาความก้าวล่วงไม่ได้.
สจิตฺตำ -อิติ: รูปาทีสุ อารมฺมเณสุ อตฺตโน จิตฺตำ, ยถา วีติกฺกมำ น กโรติ; เอวำ รกฺขถ.

บทวา่ สนฺโน ความวา่ ชา้งที่จมลงไปแล้วในเปือกตมตวัน้ัน ทำาความพยายาม ดว้ยเท้าหน้าและเท้าหลัง ถอนตนข้ึนพ้นจาก
เปือกตม ดำารงอยู่บนบกได้ ฉันใด, 
แม้ท่านทั้งหลายก็จงถอนตนข้ึนจากหล่มคือกิเลส คือยังตนให้ดำารงอยู่บนบกคือพระนิพพาน ฉันน้ันเถิด.
สนฺโน -อิติ:๑ ยถา โส ปงฺเก สนฺโน กุญฺชโร หตฺเถหิ จ ปาเทหิ จ วายามำ กตฺวา ปงฺกโต อตฺตานำ อุทฺธริตฺวา ถเล ปติฏฺฐิโต; 
เอวำ ตุมฺเหปิ กิเลสทุคฺคโต อตฺตานำ อุทฺธรถ นิพฺพานถเล ปติฏฺฐาเปถ -อิติ อตฺโถ.

ในกาลจบเทศนา ภิกษุเหล่าน้ัน ดำารงอยูใ่นพระอรหัตตผลแลว้ ดังน้ีแล.
เทสนาวสาเน เต ภิกฺขู อรหตฺตผเล ปติฏฺฐหึสุ -อิติ.

เรื่องช้างชื่อปาเวรกะ จบ.
ปาเวรกหตฺถิวตฺถุ.

๑ สี. ม. ย.ุ ทุคฺคา -อิติ.
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๗. เรื่องสมัพหุลภกิษุ
๗. สมฺพหุลภิกฺขุวตฺถุ.

พระศาสดา เมื่อทรงอาศัยป่าชื่อปาลิไลยกะ ประทับอยู่ในไพรสณฑช์ื่อรักขิตะ ทรงปรารภภกิษุเป็นอันมาก 
ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “สเจ ลเภถ” เป็นต้น.
“สเจ ลเภถ -อิติ อิมำ ธมฺมเทสนำ สตฺถา ปาริเลยฺยกำ นิสฺสาย รกฺขิตวนสณฺเฑ วิหรนฺโต สมฺพหุเล ภิกฺขู อารพฺภ กเถสิ.

[ภิกษุ ๕๐๐ รูปอยากเข้าเฝ้าพระศาสดา]

เรื่องมาในอรรถกถาแห่งพระคาถาว่า “ปเร จ น วิชานนฺติ” เป็นต้น ในยมกวรรค๑ แล้วแล.
วตฺถุ ยมกวคฺเค ‘ปเร จ น วิชานนฺติ -อิติ คาถาวณฺณนาย อาคตเมว.

| อันทีจ่ริง ข้าพเจ้ากล่าวเรื่องน้ีแล้วว่า 
“ความประทับอยู่ของพระตถาคตเจา้ผู้ซ่ึงพญาชา้งในไพรสณฑ์ชื่อรักขิตะน้ัน บำารุงอยู่ ได้ปรากฏไปในสกลชมพทูวีปแล้ว.
| วุตฺตำ เหตำ “ตถาคตสฺส ตตฺถ หตฺถินาเคน อุปฏฺฐิยมานสฺส วสนภาโว สกลชมฺพุทีเป ปากโฏ อโหสิ.

ตระกูลใหญ่มีอาทิอย่างน้ี คือ “ทา่นอนาถบิณฑิกเศรษฐี นางวิสาขามหาอุบาสิกา” ส่งข่าวไปจากพระนครสาวัตถี 
แกพ่ระอานนทเถระวา่ “ท่านผู้เจริญ ขอท่านจงแสดงพระศาสดาแก่ข้าพเจา้ทั้งหลายเถิด.”
สาวตฺถีนครโต ‘อนาถปิณฺฑิโก วิสาขา มหาอุปาสิกาติเอวมาทีนิ มหากุลานิ อานนฺทตฺเถรสฺส สาสนำ ปหิณึสุ 
‘สตฺถารำ โน ภนฺเต ทสฺเสถ -อิติ.

ภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูป แม้ผู้มีปกติอยูใ่นทิศ ออกพรรษาแลว้ เข้าไปหาพระอานนทเถระ วิงวอนว่า 
“อานนท์ ผู้มีอายุ เราทั้งหลายฟังธรรมกถาเฉพาะพระพักตรพ์ระผู้มพีระภาคเจ้า ต่อกาลนานแล้ว, 
ดีละ อานนท์ผู้มีอายุ เราทั้งหลายพึงได้เพื่อฟังธรรมกถา ณ ที่เฉพาะพระพกัตร์พระผู้มีพระภาค.”
ทิสาวาสิโนปิ ปญฺจสตา ภิกฺขู วุตฺถวสฺสา อานนฺทตฺเถรำ อุปสงฺกมิตฺวา ‘จิรสฺสำ สุตา โน อาวุโส อานนฺท ภควโต สมฺมุขา ธมฺมกถา, 
สาธุ มยำ อาวุโส อานนฺท ลเภยฺยาม ภควโต สมฺมุขา ธมฺมกถำ สวนาย -อิติ ยาจึสุ.

[ช้างปาลิไลยกะจับไม้จะตีพระอานนท์]

พระเถระ พาภิกษุเหล่าน้ันไป ณ ไพรสณฑ์ชื่อว่ารักขิตะน้ันแล้ว ดำารวิ่า
“การเข้าไปสู่สำานักพระตถาคตเจา้ ผู้มีปกติประทับอยู่พระองค์เดียวตลอดไตรมาส พร้อมกับภิกษุประมาณเท่าน้ี ไม่สมควร”
ดังน้ีแล้ว องค์เดียวเทา่น้ันเข้าไปเฝ้าพระศาสดา.
เถโร เต ภิกฺขู อาทาย ตตฺถ คนฺตฺวา ‘เตมาสำ เอกวิหาริโน ตถาคตสฺส สนฺติกำ เอตฺตเกหิ ภิกฺขูหิ สทฺธึ อุปสงฺกมนำ อยุตฺตำ -อิติ จินฺเตตฺวา 
เอกโกว สตฺถารำ อุปสงฺกมิ.

ชา้งชื่อปาลิไลยกะเห็นท่านแล้ว จับไม้แล่นแปร๋ไป.
ปาริเลยฺยโก ตำ ทิสฺวา ทณฺฑมาทาย ปกฺขนฺทิ.

๑ ธมฺมปทฏฺฐกถา ภาค ๑ เร่ืองภิกษุชาวเมืองโกสัมพี.
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พระศาสดาทอดพระเนตรเห็นแล้ว ตรัสวา่ “เจ้าจงหลีกไป ปาลิไลยกะ, อย่าห้าม, น่ันเป็นพุทธปัฏฐาก.”
สตฺถา โอโลเกตฺวา ‘อเปหิ ปาริเลยฺยก,  มา นิวารยิ,  พุทฺธุปฏฺฐาโก เอโส -อิติ อาห.

มันทิ้งท่อนไม้ลงในที่น้ันน่ันเอง ถามโดยเอื้อเฟื้อถึงการรับบาตรและจีวร.
โส ตตฺเถว ทณฺฑำ ฉฑฺเฑตฺวา ปตฺตจีวรปฏิคฺคหณำ อาปุจฺฉิ.

พระเถระมิได้ให้.
เถโร นาทาสิ.

ชา้งคิดว่า “ถ้าภกิษุน้ีจักเป็นผู้มีวัตรอันเรียนแล้วไซร้, ทา่นจักไมว่างบริขารของตนลงบนแผ่นหินที่ทรงน่ังของพระศาสดา.”
นาโค ‘สเจ อุคฺคหิตวตฺโต ภวิสฺสติ, สตฺถุ นิสีทนปาสาณผลเก อตฺตโน ปริกฺขารำ น ฐเปสฺสติ -อิติ จินฺเตสิ.

พระเถระวางบาตรและจีวรลงบนพื้น.
เถโร ปตฺตจีวรำ ภูมิยำ ฐเปสิ.

แท้จริง ภิกษุผู้สมบูรณด์้วยวัตรทั้งหลาย ย่อมไมว่างบริขารของตนลงบนที่น่ังหรือที่นอนของครู.
วตฺตสมฺปนฺนา หิ ครูนำ อาสเน วา สยเน วา อตฺตโน ปริกฺขารำ น ฐเปนฺติ.

พระเถระถวายบังคมพระศาสดาแล้วน่ัง ณ ส่วนข้างหน่ึง.
เถโร สตฺถารำ วนฺทิตฺวา เอกมนฺตำ นิสีทิ.

พระศาสดาตรัสถามว่า “เธอมารูปเดียวเท่าน้ันหรือ?” ทรงสดับความที่พระเถระมากับภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูป ตรัสว่า 
“ก็ภกิษุพวกน้ันอยู่ที่ไหนเล่า?” เมื่อพระเถระกราบทูลวา่ 
“ข้าพระองค์ เมื่อไม่ทราบจิตของพระองค์ จึงพกัไว้ข้างนอก (กอ่น) แล้วมาเฝ้า,” ตรัสว่า 
“จงเรียกพวกภิกษุเหล่าน้ันเข้ามาเถิด.”
สตฺถา ‘เอกโกว อาคโตสิ -อิติ ปุจฺฉิตฺวา ปญฺจสเตหิ ภิกฺขูหิ สทฺธึ อาคตภาวำ สุตฺวา ‘กหำ ปเนเต -อิติ วตฺวา, 
‘ตุมฺหากำ จิตฺตำ อชานนฺโต พหิ ฐเปตฺวา อาคโตมฺหิ -อิติ วุตฺเต, ‘ปกฺโกสาหิ เน -อิติ อาห.

พระเถระได้กระทำาอยา่งน้ี.
เถโร ตถา อกาสิ.
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[เท่ียวไปคนเดียว ดีกวา่ไปกับเพ่ือนช่ัว]

พระศาสดาทรงทำาปฏิสันถารกับภิกษุเหล่าน้ันแล้ว, เมื่อภิกษุเหล่าน้ันกราบทูลวา่ 
“ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ พระผู้มพีระภาคเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าผู้สุขุมาล และเป็นกษัตริย์ผู้สุขุมาล, 
พระองค์ผู้เดียวทรงยืนและทรงน่ังอยูต่ลอดไตรมาส ทรงทำากรรมที่ทำาได้โดยยากแล้ว, 
ผู้กระทำาวัตรและปฏิวตัรกด็ี ผู้ถวายวัตถุมีนำ้าบ้วนพระโอษฐ์เป็นต้นกด็ี ชรอยจะมิได้มี,” 
จึงตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย กิจทุกอยา่ง ชา้งชื่อปาลิไลยกะทำาแล้วแก่เรา, 
อันทีจ่ริง การที่บุคคลเมื่อได้สหายผู้มีรูปเช่นน้ี อยูร่่วมกัน สมควรแล้ว, 
เมื่อบุคคลไม่ได้ ความเที่ยวไปคนเดียวเท่าน้ันเป็นการประเสริฐ” แล้วได้ทรงภาษิตพระคาถาเหล่าน้ีไวใ้นนาควรรคว่า
สตฺถา เตหิ สทฺธึ ปฏิสนฺถารำ กตฺวา,  เตหิ ภิกฺขูหิ “ภนฺเต ภควา พุทฺธสุขุมาโล เจว ขตฺติยสุขุมาโล จ, 
ตุมฺเหหิ เตมาสำ เอกเกหิ ติฏฺฐนฺเตหิ นิสีทนฺเตหิ จ ทุกฺกรำ กตำ, วตฺตปฏิวตฺตการโกปิ มุโขทกาทิทายโกปิ นาโหสิ มญฺเญ -อิติ วุตฺเต, 
“ภิกฺขเว ปาริเลยฺยกหตฺถินา มยฺหำ สพฺพกิจฺจานิ กตานิ, เอวรูปํ หิ สหายำ ลภนฺเตน เอกโต วสิตุำ ยุตฺตำ, 
อลภนฺตสฺส เอกจริยภาโวว เสยฺโย -อิติ วตฺวา นาควคฺเค๑ อิมา คาถา อภาสิ

“ถ้าวา่ บุคคลพึงได้สหายผู้มีปัญญาเครื่องรกัษาตวั 
มธีรรมเครื่องอยู่อันดี เป็นนักปราชญ์ ไว้เป็นผู้เที่ยวไปด้วยกันไซร้, 
เขาพึงครอบงำาอันตรายทั้งสิ้นเสียแล้ว พึงเป็นผู้มีใจยินดี มีสติ 
เที่ยวไปกับสหายน้ัน.

“สเจ ลเภถ นิปกำ สหายำ 
สทฺธึจรำ สาธุวิหาริธีรำ, 
อภิภุยฺย สพฺพานิ ปริสฺสยานิ 
จเรยฺย เตนตฺตมโน สตีมา.

หากว่าบุคคลไมพ่ึงได้สหายผู้มีปัญญาเครื่องรักษาตัว 
มธีรรมเครื่องอยู่อันดี เป็นนักปราชญ์ ไว้เป็นผู้เที่ยวไปด้วยกันไซร้, 
เขาพึงเที่ยวไปคนเดียว เหมือนพระราชาทรงละแว่นแคว้น ที่ทรงชนะเด็ด
ขาดแล้ว  (หรือ) เหมือนช้างชื่อว่ามาตังคะละโขลงแล้ว เที่ยวไปในป่าตวั
เดียวฉะน้ัน.

โน เจ ลเภถ นิปกำ สหายำ 
สทฺธึจรำ สาธุวิหาริธีรำ, 
ราชาว รฏฺฐำ วิชิตำ ปหาย 
เอโก จเร มาตงฺครญฺเญว นาโค.

๑ สี. ย.ุ “นาควคฺเค -อิติ นตถฺิ.
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ความเที่ยวไปแห่งบุคคลคนเดียวประเสริฐกว่า, 
เพราะคุณเครื่องเป็นสหายไม่มีอยูใ่นชนพาล;

เอกสฺส จริตำ เสยฺโย, นตฺถิ พาเล สหายตา: 

บุคคลน้ันพึงเป็นผู้ๆ เดียวเที่ยวไป เหมือนช้างชื่อมาตังคะ ตวัมีความ
ขวนขวายน้อย เที่ยวไปอยู่ในป่าฉะน้ัน และไม่พึงทำาบาปทั้งหลาย.” |

เอโก จเร น จ ปาปานิ กยิรา 
อปฺโปสฺสุโก มาตงฺครญฺเญว นาโค -อิติ. |

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทว่า นิปกำ คือผู้ประกอบด้วยปัญญาเครื่องรักษาตน.
ตตฺถ “นิปกำ -อิติ: เนปกฺกปญฺญาย สมนฺนาคตำ.

บทวา่ สาธุวิหาริธรีำ คือผู้มธีรรมเครื่องอยู่อันเจริญ เป็นบัณฑิต.
สาธุวิหาริธีรำ -อิติ: ภทฺทกวิหารึ ปณฺฑิตำ.

บทวา่ ปริสฺสยานิ เป็นต้น ความวา่ เขาเมื่อได้สหายผู้มีเมตตาเป็นวิหารธรรมเช่นน้ัน พึงครอบงำาอันตรายทั้งหลาย คือ 
“อันตรายที่ปรากฏ มีสีหะและพยัคฆ์เป็นต้น และอันตรายที่ปกปิดมรีาคะและโทสะเป็นต้น” ท้ังหมดทีเดียว 
แล้ว พึงเป็นผู้มีใจ ยินดี มีสติมั่นคง เที่ยวไป คืออยู่กับสหายน้ัน.
ปริสฺสยานิ -อิติ: ตาทิสำ เมตฺตาวิหารึ สหายำ ลภนฺโต ‘สีหพฺยคฺฆาทโย ปากฏปริสฺสเย จ ราคโทสาทโย ปฏิจฺฉนฺนปริสฺสเย จ -อิติ 
สพฺเพว ปริสฺสเย อภิภวิตฺวา เตน สทฺธึ อตฺตมโน อุปฏฺฐิตสฺสติ หุตฺวา จเรยฺย วิหเรยฺย -อิติ อตฺโถ.

สองบทวา่ ราชาว รฏฺฐำ ความว่า เหมือนพระราชาผู้ฤษี ทรงละแว่นแคว้นผนวชอยู่ฉะน้ัน.
ราชาว รฏฺฐำ -อิติ: รฏฺฐำ หิตฺวา ปพฺพชนฺโต ราชิสิ วิย.

ทา่นกล่าวคำาอธิบายน้ีไว้วา่
“พระราชาผู้มีภูมิประเทศอันพระองค์ทรงชนะเด็ดขาดแล้ว ทรงละแว่นแคว้นที่ทรงชนะเดด็ขาดแล้วเสีย ดว้ยทรงดำาริวา่ 
‘ชื่อวา่ความเป็นพระราชาน้ี เป็นที่ตั้งแห่งความประมาทอันใหญ่, ประโยชน์อะไรของเราด้วยราชสมบัติที่เราครอบครองแลว้’ 
ลำาดับน้ันแหละเสดจ็เข้าไปยังป่าใหญ่ ผนวชเป็นดาบส เที่ยวเสด็จไปเฉพาะพระองค์เดียวในอิริยาบถทั้ง ๔ ฉันใด; 
บุคคลกพ็ึงเที่ยวไปเฉพาะผู้เดียว ฉันน้ัน.”
อิทำ วุตฺตำ โหติ: ยถา วิชิตภูมิปฺปเทโส ราชา “อิทำ รชฺชำ นาม มหนฺตำ ปมาทฏฺฐานำ, กึ เม รชฺเชน การิเตน -อิติ วิชิตำ รฏฺฐำ ปหาย 
ตโตว๑ มหาอรญฺญำ ปวิสิตฺวา ตาปสปพฺพชฺชำ ปพฺพชิตฺวา จตูสุ อิริยาปเถสุ เอกโกว จรติ;  เอวำ เอกโกว จเรยฺย -อิติ.

๑ สี. ม. ย.ุ เอกโก.
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สองบทวา่ มาตงฺครญฺเญว นาโค ความว่า เหมือนอย่างว่า พญาช้างตัวน้ีได้นามว่า “มาตังคะ” เพราะพิจารณาเห็นอย่างน้ีวา่ 
“เราแลย่อมอยู่นัวเนียด้วยพวกชา้งพลาย ชา้งพัง ช้างสะเทิน และลูกช้างทั้งหลาย. เราย่อมเคี้ยวกินหญ้าที่เขาเดด็ปลายแล้ว. 
และเขาย่อมเคี้ยวกินกิ่งไม้๑อันพอหักได้ ที่เราหักลงแล้วๆ. และเราย่อมดื่มนำ้าที่ขุ่น. 
เมื่อเราหยั่งลง (สู่ท่านำ้า) และก้าวข้ึน (จากท่านำ้า), เหล่าชา้งพังย่อมเดินเสียดสีกายไป,  
ถ้าอยา่งไร เราตวัเดียวเท่าน้ัน พึงหลีกออกไปจากโขลงอยู่” ดังน้ีแล้ว 
ดำาเนินไปดว้ยความรู้ ละโขลงแล้ว ย่อมเที่ยวไปในป่าน้ีตามสบาย ตวัเดียวเท่าน้ัน ในอริิยาบถทั้งปวง ฉันใด; 
บุคคลพึงเที่ยวไปคนเดียวเท่าน้ัน แม้ฉันน้ัน.
มาตงฺครญฺเญว นาโค -อิติ: ยถา จ “อหำ โข อากิณฺโณ วิหรามิ หตฺถีหิ หตฺถินีหิ หตฺถิกุลเภหิ๒ หตฺถิจฺฉาเปหิ, 
ฉินฺนคฺคานิ เจว ติณานิ ขาทามิ, โอภคฺโคภคฺคญฺจ๓ สาขาภงฺคำ ขาทนฺติ. อาวิลานิ จ ปานียานิ ปิวามิ. 
โอคาหนฺตสฺส จ เม อุตฺติณฺณสฺส จ, หตฺถินิโย กายำ อุปนิฆำสนฺติโย คจฺฉนฺติ; ยนฺนูนาหำ เอกโกว คณมฺหา วูปกฏฺโฐ วิหเรยฺยำ -อิติ๔ 
เอวำ ปฏิสญฺจิกฺขิตฺวา มเตน๕ คมนโต “มาตงฺโค -อิติ ลทฺธนาโม อิมสฺมึ อรญฺเญ อยำ หตฺถินาโค ยูถำ ปหาย 
สพฺพิริยาปเถสุ เอกโกว สุขำ จรติ; เอวำปิ เอโกว จเรยฺย -อิติ อตฺโถ.

บทว่า เอกสฺส ความว่า ความเท่ียวไปแห่งบรรพชิตผู้ยินดีย่ิงแล้วในเอกีภาพ ต้ังแต่กาลท่ีตนบวช ช่ือว่า ผู้ๆ เดียวเท่าน้ัน ประเสริฐ.
เอกสฺส -อิติ: ปพฺพชิตสฺส หิ ปพฺพชิตกาลโต ปฏฺฐาย เอกีภาวาภิรตสฺส เอกกสฺเสว จริตำ เสยฺโย.

บาทพระคาถาว่า นตฺถิ พาเล สหายตา ความวา่ เพราะคุณธรรมน้ี คือ “จุลศีล มัชฌิมศีล มหาศีล กถาวัตถุ ๑๐ 
ธุดงคคุณ ๑๓ วิปัสสนาญาณ มรรค ๔ ผล ๔ วิชชา ๓ อภิญญา ๖ อมตมหานิพพาน” ชื่อว่าคุณเครื่องเป็นสหาย. 
บุคคลไม่อาจบรรลุคุณเครื่องเป็นสหายน้ัน เพราะอาศัยเหล่าพาลชน 
เพราะฉะน้ัน คุณเครื่องเป็นสหาย จึงชื่อวา่ไม่มีในพาลชน.
นตฺถิ พาเล สหายตา -อิติ: “จุลฺลสีลำ มชฺฌิมสีลำ มหาสีลำ  ทส กถาวตฺถูนิ  เตรส ธุตงฺคคุณา  วิปสฺสนาญาณำ  จตฺตาโร มคฺคา  
จตฺตาริ ผลานิ  ติสฺโส วิชฺชา  ฉ อภิญฺญา  อมตมหานิพฺพานำ -อิติ อยำ หิ สหายตา นาม.
สา พาเล นิสฺสาย อธิคนฺตุำ น สกฺกา -อิติ นตฺถิ พาเล สหายตา -อิติ.

บทวา่ เอโก เป็นต้น ความวา่ เพราะเหตุน้ี บุคคลพึงเป็นผู้ๆ เดียวเท่าน้ันเที่ยวไปในอิริยาบถทั้งปวง, 
และไม่พึงทำาบาปทั้งหลาย แม้มีประมาณน้อย.
เอโก -อิติ: อิมินา การเณน สพฺพิริยาปเถสุ เอกโกว หุตฺวา จเรยฺย, อปฺปมตฺตกานิปิ น จ ปาปานิ กยิรา.๖

อธิบายว่า “บุคคลน้ัน พึงเป็นผู้ๆ เดียวเท่าน้ันเที่ยวไป เหมือนช้างชื่อมาตังคะ ตัวมคีวามขวนขวายน้อย คือ ไม่มีอาลัย 
เที่ยวไปตามสบายในสถานที่ๆ ตนปรารถนาแล้วๆ ในป่าน้ี ฉะน้ัน, และไม่พึงทำาบาปทั้งหลายแม้มีประมาณน้อย. 
เอโส,  อปฺโปสฺสุโก นิราลโย อิมสฺมึ อรญฺเญ มาตงฺคนาโค อิจฺฉิติจฺฉิตฏฺฐาเน สุขำ จรติ,  เอวำ เอกโกว หุตฺวา จเรยฺย. 
อปฺปมตฺตกานิปิ น จ ปาปานิ กเรยฺย -อิติ อตฺโถ.

๑ สาขาภงฺคำ ซึ่งรุกขาวัยวะอันบุคคลพึงหักคือกิ่งไม้. Faggots แขนงกิ่งไม้เล็ก ๆ
๒ ม. สี. หตฺถิกลเภห.ิ
๓ ปาลิยำ เอตฺถนฺตเร “เม -อิติ อตฺถิ.
๔ วิ. มหาวคฺค. ๕/๓๔(๑) ๓๔๒.
๕ สี. ม. ย.ุ มเตน -อิติ นตถฺิ.
๖ สี. ม. ย.ุ เอตฺถนฺตเร “ยถา -อิติ อตฺถิ.
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เพราะฉะน้ัน พระศาสดา เมื่อจะทรงแสดงเน้ือความน้ีวา่ 
“แม้ท่านท้ังหลาย เม่ือไม่ได้สหายมีรูปเช่นน้ี พึงเป็นผู้เท่ียวไปคนเดียวเท่าน้ัน” จึงทรงแสดงพระธรรมเทศนาน้ีแก่ภิกษุเหล่าน้ัน.
ตสมา “ตุมฺเหหิปิ เอวรูปํ สหายำ อลภนฺเตหิ เอกจารีเหว ภวิตพฺพำ -อิติ อิมมตฺถำ ทสฺเสนฺโต สตฺถา เตสำ ภิกฺขูนำ อิมำ ธมฺมเทสนำ เทเสสิ.

ในกาลจบเทศนา ภิกษุเหล่าน้ันแม้ทั้ง ๕๐๐ รูป ดำารงอยู่ในพระอรหัตแล้ว ดังน้ีแล.
เทสนาวสาเน ปญฺจสตาปิ เต ภิกฺขู อรหตฺเต ปติฏฺฐหึสุ -อิติ.

เรื่องสัมพหุลภิกษุ จบ.
สมฺพหุลภิกฺขุวตฺถุ.
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๘. เรื่องมาร
๘. มารวตฺถุ.

พระศาสดา เม่ือประทับอยู่ ณ กุฎีซ่ึงต้ังอยู่ในป่า ท่ีข้างป่าหิมพานต์ ทรงปรารภมาร ตรัสพระธรรมเทศนาน้ีว่า “อตฺถมฺหิ” เป็นต้น.
“อตฺถมฺหิ -อิติ อิมำ ธมมเทสนำ สตฺถา หิมวนฺตปสฺเส อรญฺญกุฏิกายำ วิหรนฺโต มารำ อารพฺภ กเถสิ.

[มารทูลให้พระศาสดาทรงครองราชสมบัติ]

ได้ยินว่า ในกาลน้ัน พระราชาทั้งหลายทรงครอบครองราชสมบัติเบียดเบียนเหล่ามนุษย์.
ตสฺมึ กิร กาเล ราชาโน มนุสฺเส ปีเฬตฺวา รชฺชำ กาเรนฺติ.

ครั้งน้ัน พระผู้มีพระภาคเจา้ทอดพระเนตรเห็นมนุษย์ทั้งหลายถูกเบียดเบียนด้วยการลงอาชญา ในรัชสมัยของพระราชา 
ผู้มิได้ตั้งอยู่ในธรรม ทรงดำาริดว้ยสามารถแห่งความกรุณาอยา่งน้ีว่า 
“เราอาจเพื่อจะครอบครองราชสมบัติโดยธรรม ไม่เบียดเบียนเอง ไม่ให้ผู้อื่นเบียดเบียน ไม่ชนะเอง ไมใ่ห้ผู้อื่นชนะ 
ไม่เศรา้โศกเอง ไม่ให้ผู้อื่นเศร้าโศก๑ หรือหนอ?”
อถ ภควา อธมฺมิกราชูนำ รชฺเช ทณฺฑกรณปีฬิเต มนุสฺเส ทิสฺวา การุญฺญวเสน เอวำ จินฺเตสิ 
“สกฺกา นุ โข รชฺชำ กาเรตุำ อหนำ อฆาตยำ อชินำ อชาปยำ อโสจำ อโสจาปยำ ธมฺเมน -อิติ.๒

มารผู้มีบาป ทราบพระปรวิิตกข้อน้ันของพระผู้มพีระภาคเจ้าแล้ว จึงดำารวิ่า 
“พระสมณโคดมทรงดำาริวา่ ‘เราอาจเพื่อครอบครองราชสมบัติหรือหนอ?’ 
บัดน้ี พระสมณโคดมน้ัน จกัเป็นผู้ใคร่เพื่อครอบครองราชสมบัติ, 
กช็ื่อวา่ราชสมบัติน้ี เป็นที่ตั้งแห่งความประมาท, เมื่อพระสมณโคดมครอบครองราชสมบัติน้ันอยู่, เราอาจเพื่อจะได้โอกาส; 
เราจะไป, จักยังความอตุสาหะให้เกิดข้ึนแก่พระองค์.” แล้วเข้าไปเฝ้าพระศาสดา กราบทูลวา่ 
“ข้าแตพ่ระองค์ผู้เจริญ ขอพระผู้มีพระภาคเจา้จงทรงครอบราชสมบัติ, ขอพระสุคตเจา้จงทรงครองราชสมบัติโดยธรรม 
ไม่เบียดเบียนเอง ไมใ่ห้ผู้อื่นเบียดเบียน ไม่ชนะเอง ไม่ให้ผู้อื่นชนะ ไม่เศรา้โศกเอง ไม่ให้ผู้อื่นเศร้าโศก.”
มาโร ปาปิมา ตำ ภควโต ปริวิตกฺกำ ญตฺวา “สมโณ โคตโม ‘สกฺกา นุ โข รชฺชำ กาเรตุนฺติ จินฺเตสิ, อิทานิ รชฺชำ กาเรตุกาโม ภวิสฺสติ, 
รชฺชญฺจ นาเมตำ ปมาทฏฺฐานำ.  ตำ กาเรนฺตสฺส, สกฺกา โอกาสำ ลภิตุำ;  คจฺฉามิ, อุสฺสาหมสฺส ชเนสฺสามิ -อิติ จินฺเตตฺวา 
สตฺถารำ อุปสงฺกมิตฺวา อาห “กาเรตุ ภนฺเต ภควา รชฺชำ,  กาเรตุ สุคโต รชฺชำ, อหนำ อฆาตยำ อชินำ อชาปยำ อโสจำ อโสจาปยำ ธมฺเมน -อิติ.๓

๑ โดยพยัญชนะแปลว่า เราอาจหรือหนอแลเพื่ออันเป็นผู้ไม่เบียดเบียนเอง … ครอบครองราชสมบัติโดยธรรม. 
ศพัท์ อนฺต ปัจจัย ๖ ศัพท์ มี อหนำ เป็นตน้ เป็นปฐมาวภิัติลงในอรรถตติยาวภิัติ เป็นวิกติกัตตาในหุตฺวาๆ สมานกาลกิริยาใน กาเรตุ ำ.

๒ สำ. ส. ๑๕/๑๗๔. สารตฺถปฺปกาสินี. ๑/๒๑๒.
๓ สำ. ส. ๑๕/๑๗๔. สารตฺถปฺปกาสินี. ๑/๒๑๒.



ธอ.แปลโดยอรรถ-บาลี ภ.๗ หน้า ๒๔๕  • ๘. เร่ืองมาร • [พระศาสดาตรัสถามเหตุผลที่มารทูล]

[พระศาสดาตรัสถามเหตุผลท่ีมารทูล]

ครั้งน้ัน พระศาสดา ตรัสกะมารน้ันว่า “มารผู้มีบาป ก็ทา่นเห็นอะไร ของเรา ผู้ซ่ึงท่านกลา่วอยา่งน้ี?” 
เมื่อมารกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระผู้มีพระภาคเจ้าแล ทรงอบรมอิทธิบาททั้ง ๔ ดีแล้ว, 
กพ็ระผู้มพีระภาค เมื่อทรงจำานงหวัง พึงทรงน้อมนึกถึงเขาหลวงหิมวันต์วา่ “จงเป็นทอง” 
และเขาหลวงที่ทรงน้อมนึกถึงน้ัน พึงเป็นทองทีเดียว, แม้ข้าพระองค์จักทำากิจที่ควรทำาด้วยทรัพย์เพื่อพระองค์, 
เพราะเหตุน้ี พระองค์จักทรงครอบครองราชสมบัติโดยธรรม” ดังน้ีแล้ว ทรงยังมารให้สังเวชดว้ยคาถา๑ เหล่าน้ีวา่
อถ นำ สตฺถา “กึ ปน เม ตฺวำ ปาปิม ปสฺสสิ, ยำ มำ ตฺวำ เอวำ วเทสิ -อิติ วตฺวา, 
“ภควตา โข ภนฺเต จตฺตาโร อิทฺธิปาทา สุภาวิตา,  อากงฺขมาโน หิ ภควา หิมวนฺตำ ปพฺพตราชำ ‘สุวณฺณนฺติ อธิมุจฺเจยฺย, 
ตญฺจ สุวณฺณเมว อสฺส,  อหำปิ โว ธเนน ธนกรณียำ กริสฺสามิ, อิติ ตุมฺเห ธมฺเมน รชฺชำ กาเรสฺสถ -อิติ เตน วุตฺเต,

“บรรพต พึงเป็นของล้วนดว้ยทองคำาที่สุกปลั่ง 
แม้ความที่บรรพตน้ัน (ทวีขึ้น) เป็น ๒ เท่า๒ ก็ยังไม่เพียงพอแก่บุคคลหน่ึง, 
บุคคลทราบดังน้ีแล้ว พึงประพฤติแตพ่อสม.

“‘ปพฺพตสฺส สุวณฺณสฺส ชาตรูปสฺส เกวลี,๓ 
ทฺวิตาปิ นาลเมกสฺส’ อิติ วิทฺธา สมำ จเร.

ผู้เกิดมาคนใด ได้เห็นทุกข์ว่า มกีามใดเป็นแดนมอบให้ (เป็นเหตุ), 
ไฉนผู้ที่เกิดมาคนน้ัน จะพึงน้อมไปในกามน้ันได้เล่า? 
ผู้เกิดมารูจ้ักอุปธิ (สภาพเข้าไปทรงไว้) วา่ ‘เป็นธรรมเครื่องข้อง’ ในโลกแล้ว 
พึงศึกษาเพื่อนำาอุปธิน้ันน่ันแล ออกเสีย.”

โย ทุกฺขมทฺทกฺขิ ยโตนิทานำ, 
กาเมสุ โส ชนฺตุ กถำ นเมยฺย; 
อุปธึ วิทิตฺวา๔ ‘สงฺโคติ โลเก 
ตสฺเสว ชนฺตุ วินยาย สิกฺเข -อิติ

แล้วตรัสว่า “มารผู้ลามก โอวาทของทา่นเป็นอย่างอื่นทีเดียวแล, ของเราก็เป็นอย่างอื่น (คนละอย่างกัน), 
ข้ึนชื่อวา่การปรึกษาธรรมกับท่านย่อมไม่มี, เพราะเราย่อมสอนอย่างน้ี” แล้วได้ภาษิตพระคาถาเหล่าน้ีว่า
อิมาหิ คาถาหิ๕ สำเวเชตฺวา “อญฺโญเอว โข ปาปิม ตว โอวาโท, อญฺโญ มม, ตยา สทฺธึ ธมฺมสมฺมนฺตนา นาม นตฺถิ, 
อหำ หิ เอวำ โอวทามิ -อิติ วตฺวา อิมา คาถา อภาสิ

๑ สำ. ส. ๑๕/๑๗๐.
๒ แมป้ระชุมแห่งบรรพต ๒ ลูก ก็ว่า.
๓ ปาลิยำ “เกวลาติ ทิสฺสติ.
๔ ปาลิยเมว เอตฺถนฺตเร น -อิติ อตฺถิ.
๕ สำ. ส. ๑๕/๑๗๐. สารตฺถปฺปกาสินี. ๑/๒๑๒ -๒๑๓.
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“เมื่อความต้องการเกิดข้ึน สหายทั้งหลายนำาความสุขมาให้, 
ความยินดดี้วยปัจจัยนอกน้ีๆ (ตามมีตามได้) นำาความสุขมาให้, 
บุญนำาความสุขมาให้ในขณะสิ้นชีวิต, 
การละทกุข์ทั้งปวงเสียได้นำาความสุขมาให้. 

“อตฺถมฺหิ ชาตมฺหิ, สุขา สหายา, 
ตุฏฺฐี สุขา ยา อิตรีตเรน, 
ปุญฺญำ สุขำ ชีวิตสงฺขยมฺหิ, 
สพฺพสฺส ทุกฺขสฺส สุขำ ปหานำ.

ความเป็นผู้เกื้อกูลแก่มารดา นำาความสุขมาให้ในโลก, 
อน่ึง ความเป็นผู้เกื้อกูลแก่บิดา นำาความสุขมาให้. 
ความเป็นผู้เกื้อกูลแก่สมณะ นำาความสุขมาให้ ในโลก, 
อน่ึง ความเป็นผู้เกื้อกูลแกพ่รหม นำาความสุขมาให้.

สุขา มตฺเตยฺยตา โลเก, อโถ เปตฺเตยฺยตา สุขา. 
สุขา สามญฺญตา โลเก, อโถ พฺรหฺมญฺญตา สุขา.

ศีลนำาความสุขมาให้ตราบเท่าชรา, ศรัทธาทีต่ั้งมั่นแล้ว นำาความสุขมาให้, 
การได้เฉพาะซ่ึงปัญญา นำาความสุขมาให้, 
การไมท่ำาบาปทั้งหลาย นำาความสุขมาให้.”

สุขำ ยาว ชรา สีลำ, สุขา สทฺธา ปติฏฺฐิตา, 
สุโข ปญฺญาปฏิลาโภ ปาปานำ อกรณำ สุขำ -อิติ.

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่าน้ัน บทว่า อตฺถมฺหิ ความว่า 
ก็เมื่อกจิ มีการทำาจีวรเป็นต้นกด็ี มรีะงับอธกิรณ์เป็นต้น บังเกิดข้ึนแก่บรรพชิตบ้าง, 
(หรือ) เมื่อกิจ มีกสกิรรมเป็นต้นก็ดี มีการถูกเหล่าชนผู้อาศัยรว่มดว้ยฝักฝ่ายที่มีกำาลังยำ่ายีก็ดี บังเกิดข้ึนแก่คฤหัสถ์บ้าง, 
สหายเหล่าใดสามารถเพื่อยังกิจน้ันให้สำาเร็จได้ หรือให้สงบได้, สหายผู้เห็นปานน้ันนำาความสุขมาให้.
ตตฺถ “อตฺถมฺหิ -อิติ:  ปพฺพชิตสฺสาปิ หิ จีวรกรณาทิเก วา อธิกรณวูปสมนาทิเก วา, 
คิหิโนปิ กสิกมฺมาทิเก วา พลวปกฺขสนฺนิสฺสิเตหิ อภิภวนาทิเก วา กิจฺเจ อุปฺปนฺเน, 
เย ตำ กิจฺจำ นิปฺผาเทตุำ วา วูปสเมตุำ วา สกฺโกนฺติ, เอวรูปา สุขา สหายา -อิติ อตฺโถ.
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สองบทวา่ ตุฏฺฐี สุขา ความว่า 
ก็แม้คฤหัสถ์ทั้งหลาย ผู้ไม่สันโดษแล้วดว้ยของแห่งตน จึงปรารภ ทุจริตกรรมมกีารตัดที่ต่อเป็นต้น, 
แม้บรรพชิตทั้งหลายผู้ไม่สันโดษแล้วดว้ยปัจจัยของตน จึงปรารภอเนสนามีประการตา่งๆ, 
เพราะเหตุน้ี คฤหัสถ์และบรรพชติทั้ง ๒ น้ัน จึงไม่ประสบความสุขเลย;
เพราะฉะน้ัน ความสันโดษดว้ยของมีอยู่แห่งตนนอกน้ีๆ คือเล็กน้อยหรือมากมายน่ีเอง นำาความสุขมาให้.
ตุฏฺฐี สุขา -อิติ: ยสฺมา ปน คิหิโนปิ สเกน อสนฺตุฏฺฐา สนฺธิจฺเฉทาทีนิ อารภนฺติ, 
ปพฺพชิตาปิ นานปฺปการำ อเนสนำ,  อิติ เต สุขำ น วินฺทนฺติเยว; 
ตสฺมา ยา อิตริตเรน ปริตฺเตน วา วิปุเลน วา อตฺตโน สนฺตเกน สนฺตุฏฺฐิ, อยเมว สุขา -อิติ อตฺโถ.

บทวา่ ปุญฺญำ  ความว่า ก็บุญกรรมที่เริ่มทำาไว้ตามอัธยาศัยอย่างไรน่ันแล นำาความสุขมาให้ในมรณกาล.
ปุญฺญำ -อิติ: มรณกาเล ปน ยถาอชฺฌาสเยน ปฏฺฐเปตฺวา กตำ ปุญฺญกมฺมเมว สุขำ.

บทวา่ สพฺพสฺส ความว่า อน่ึง พระอรหัต กลา่วคือการละวัฏฏทุกข์ทั้งสิ้นได้น่ันแล ชื่อว่านำาความสุขมาให้ในโลกน้ี.
สพฺพสฺส -อิติ: สกลสฺส ปน วฏฺฏทุกฺขสฺส ปหานสงฺขาตำ อรหตฺตเมว อิมสฺมึ โลเก สุขำ นาม.

การปฏิบัติชอบในมารดา ชื่อวา่ มตฺเตยฺยตา.
มตฺเตยฺยตา -อิติ: มาตริ สมฺมาปฏิปตฺติ.

การปฏิบัติชอบในบิดา ช่ือว่า เปตฺเตยฺยตา.
เปตฺเตยฺยตา -อิติ: ปิตริ สมฺมาปฏิปตฺติ.

การทะนุบำารุงมารดาบิดาน่ีแล พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วด้วยบทแม้ทั้งสอง.
อุภเยนาปิ มาตาปิตูนำ อุปฏฺฐานเมว กถิตำ.

อันทีจ่ริง มารดาและบิดาทราบวา่บุตรทั้งหลายไม่บำารุงแล้ว ย่อมฝังทรัพย์อันเป็นของมีอยู่แห่งตนเสียในแผ่นดินบ้าง 
ย่อมสละให้แก่ชนเหล่าอื่นบ้าง, 
มาตาปิตโร หิ ปุตฺตานำ อนุปฏฺฐหนภาวำ ญตฺวา อตฺตโน สนฺตกำ ภูมิยำ วา นิทหนฺติ ปเรสำ วา วิสฺสชฺเชนฺติ, 

อน่ึง การนินทาย่อมเป็นไปแก่บุตรเหล่าน้ันวา่ “คนพวกน้ีไม่ทะนุบำารุงมารดาบิดา,” 
บุตรเหล่าน้ันย่อมบังเกดิแม้ในคูถนรก เพราะกายแตกทำาลายไป; 
“มาตาปิตโร น อุปฏฺฐหนฺติ -อิติ จ เตสำ นินฺทา ปวตฺตติ, กายสฺส เภทา คูถนิรเยปิ นิพฺพตฺตนฺติ; 

สว่นบุตรเหล่าใดทะนุบำารุงมารดาบิดาโดยเคารพ, บุตรเหล่าน้ันย่อมได้รับทรัพย์อันเป็นของมีอยู่ของมารดาบิดาเหล่าน้ัน 
ทั้งย่อมได้ซ่ึงการสรรเสริญ, เพราะร่างกายแตกทำาลายไป ย่อมบังเกดิในสวรรค์; 
เย ปน มาตาปิตโร สกฺกจฺจำ อุปฏฺฐหนฺติ, เต เตสำ สนฺตกำ ธนำ ปาปุณนฺติ ปสำสำปิ ลภนฺติ, กายสฺส เภทา สคฺเค นิพฺพตฺตนฺติ; 

เพราะฉะน้ัน แม้ทั้งสองข้างน้ี พระผู้มีพระภาคเจา้ตรัสว่า “นำาความสุขมาให้” ดังน้ี.
ตสฺมา อุภยำเปตำ “สุขำ -อิติ วุตฺตำ.

การปฏิบัติชอบในบรรพชิตทั้งหลาย ชื่อว่า สามญฺญตา.
สามญฺญตา -อิติ: ปพฺพชิเตสุ สมฺมาปฏิปตฺติ.
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การปฏิบัติชอบในพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธ และพระสาวกแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ผู้มีบาปอันลอยเสียแล้วเท่าน้ัน 
ชื่อว่า พรฺหฺมญฺญตา.
พฺรหฺมญฺญตา -อิติ: วาหิตปาเปสุ พุทฺธปจฺเจกพุทฺธพุทฺธสาวเกสุ สมฺมาปฏิปตฺติเยว.

ความเป็นคือการบำารุงพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธ และพระพุทธสาวกทั้งหลายเหล่าน้ัน ด้วยปัจจัย ๔ พระผู้มพีระภาคเจ้า
ตรัสแล้วแม้ดว้ยบททั้ง ๒.
อุภเยนาปิ เตสำ จตูหิ ปจฺจเยหิ ปฏิชคฺคนภาโว กถิโต.

แม้ข้อน้ี พระองค์ก็ตรัสวา่ ชื่อว่า นำาความสุขมาให้ในโลก (น้ี).
อิทำปิ โลเก สุขำ นาม กถิตำ.

บทวา่ สีลำ เป็นต้น ความวา่ 
แท้จริง เครื่องอลังการทั้งหลายมีแก้วมณี ตุ้มหู และผ้าแดงเป็นต้น ย่อมงดงามสำาหรับเหล่าชนผู้ตั้งอยู่แล้วในวัยน้ันๆ เท่าน้ัน, 
เครื่องอลังการของคนหนุ่ม จะงดงามในกาลแก่ หรือเครือ่งอลังการของคนแก่ จะงดงามในกาลหนุ่ม ก็หาไม่, 
อน่ึง (เครื่องอลังการที่ตกแต่งไม่ถูกกาลน้ี) ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายถ่ายเดียว 
เพราะให้การครหาบังเกิดข้ึนวา่ “คนน่ันชะรอยจะเป็นบ้า;” 
สว่นศีลมีศีล ๕ และศีล ๑๐ เป็นต้นเป็นประเภท ย่อมงดงามในทุกๆ วัย ทั้งแก่คนหนุ่ม ทั้งแก่คนแก่ทีเดียว, 
ย่อมนำามาแต่ความโสมนัสถ่ายเดียว เพราะให้ความสรรเสริญบังเกิดข้ึนว่า “แม้! ท่านผู้น้ีมีศีลหนอ” 
เพราะฉะน้ัน พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่า “สุขำ ยาว ชรา สีลำ.”
สีลำ -อิติ: มณิกุณฺฑลรตฺตวตฺถาทโย หิ อลงฺการา ตสฺมึ ตสฺมึ วเย ฐิตานำเยว โสภนฺติ, 
น ทหรานำ อลงฺกาโร มหลฺลกกาเล  มหลฺลกานำ วา อลงฺกาโร ทหรกาเล โสภติ, 
“อุมฺมตฺตโก เอส มญฺเญ -อิติ ครหุปฺปาทเน๑ ปน โทสเมว ชเนติ; ปญฺจสีลทสสีลาทิเภทำ ปน สีลำ ทหรสฺสาปิ มหลฺลกสฺสาปิ สพฺพวเยสุ
โสภติเยว, “อโห วตายำ สีลวา -อิติ ปสำสุปฺปาทเนน โสมนสฺสเมว อาวหติ; เตน วุตฺตำ “สุขำ ยาว ชรา สีลำ -อิติ.

สองบทวา่ สทธฺา ปติฏฺฐิตา ความว่า 
ศรัทธาที่เป็นโลกิยะและโลกุตตระแม้ทั้ง ๒ อยา่ง เป็นคุณชาติไม่หวั่นไหว ต้ังมั่นแล้วเทียว นำาความสุขมาให้.
สทฺธา ปติฏฺฐิตา -อิติ: โลกิยโลกุตฺตรา ทุวิธาปิ สทฺธา นิจฺจลา หุตฺวา ปติฏฺฐิตาว สุขา.

บาทพระคาถาว่า สุโข ปญฺญาปฏิลาโภ ความวา่ การได้เฉพาะปัญญาแม้ที่เป็นโลกิยะและโลกุตตระ นำาความสุขมาให้.
สุโข ปญฺญาปฏิลาโภ -อิติ: โลกิยโลกุตฺตรายปิ ปญฺญาย ปฏิลาโภ สุโข.

สองบทวา่ ปาปานำ อกรณำ ความว่า อน่ึง การไมก่ระทำาบาปทั้งหลาย ด้วยอำานาจแห่งเสตุฆาตวิรตัิ๒ นำาความสุขมาให้ในโลกน้ี.
ปาปานำ อกรณำ -อิติ: เสตุฆาตวเสน ปน ปาปานำ อกรณำ อิมสฺมึ โลเก สุขำ -อิติ อตฺโถ.

ในกาลจบเทศนา ธรรมาภิสมัยได้มีแก่เทวดาเป็นอันมาก ดังน้ีแล.
เทสนาวสาเน พหูนำ เทวตานำ ธมฺมาภิสมโย อโหสิ -อิติ.

๑ สี. ม. ย.ุ ครหุปปฺาทเนน.
๒ ดว้ยสามารถแห่งวิรัติเคร่ืองฆ่าซึ่งบาปธรรมนับเนื่องแล้วในอริยมรรคช่ือว่า เสตุ. แปลเป็นภาวสาธนะก็ได้.
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เรื่องมาร จบ.
มารวตฺถุ.

นาควรรค วรรณนา จบ.
นาควคฺควณฺณนา นิฏฺฐิตา.

วรรคที่ ๒๓ จบ.
เตวีสติโม วคฺโค.
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