
                                     คํานํา 
            บาลพีระธรรมบทน้ี  พระธรรมสังคาหกาจารย  สังคีติไวใน  
ขุททกนิกาย  เปนคาถาลวนวาดวยธรรมตางขอ  จัดไวเปนหมวด ๆ 
เรียกวาวรรค  เชนคาถาคู  กลาวทั้งสวนดีสวนชั่ว  เรียกยมกวรรค 
กลาวความไมประมาท  เรียกอัปปมาทวรรค  กลาวบาป  เรียก 
บาปวรรค. 
             มีอรรถกถาแกบาลีเหมือนปกรณอ่ืน  แตในคํานมัสการของ 
อรรถกถานั้นกลาววา  เดิมเปนภาษาสิงหฬ  ทานผูรจนาแปลเปน 
ภาษามคธ  ขางทายกลาววา  ทานผูรจนาน้ัน  มีนามวา  พุทธโฆษะ 
แตพิจารณาสํานวนผูรจนาไมใชรูปเดียวกัน  คงจะแบงกันทําเปนตอน 
แตพระพุทธโฆษาจารยเปนเจาของ  ทานผูอ่ืนเปนผูชวย.  บาลีมีราว 
๒ ผูกใบลาน  หรือ ๒๙  หนากระดาษพิมพ  ( ยก ๘ หนา )  อรรถกถา 
มีจํานวนถึง ๔๐ ผูก  หรือ ๑,๒๓๔  หนากระดาษพิมพ. 
            อรรถกถาพระธรรมบทน้ี  ใชเปนหลักสูตรสอบความรูบาลีของ 
ภิกษุสามเณรชั้นเปรียญ ๓ ประโยคมานมนาม  ทั้งเปนหนังสือใชเทศนา 
ในฤดูเขาพรรษาดวย.  ในบัดนี้  ยังใชเปนหลักสตูรสําหรับสอบ 
ความรูบาลีอยูเหมือนกัน  แมพระธรรมกถึกเด๋ียวน้ีไมเทศนาตามเรื่อง 
นิทานในอรรถกถาก็จริง  แมอยางนั้น  ยังใชคาถาเปนบทต้ังแตอธิบาย 
ตามอัตโนมัติของผูเทศก. 
 
เปนธรรมดาของหนังสือที่ไดความวามีผูกลาว  หรอืเขียนไวดวย  
ปรารภเหตุอยางไร  ยอมจะใหความเขาใจแจมแจง  เพราะเหตุนี้ 
กระมัง  จึงไดเกิดมีอรรถกถาแหงพระธรรมบทนี้ข้ึน  ทานอางวา 
อรรถกถาเดิมรจนาในภาษาสิงหฬ  ก็นาเห็นสม  มีนิสัยของชาวสิงหฬ 
ปรากฏอยูในนั้นเปนอันมาก  อานในทองเรื่องก็คงรูได.           
            เดิมพระอริยมุนี  ( จตฺตสลฺโล  เจม )  วัดมกุฏกษัตริย  ไดแปล 



คาถาพระธรรมบท  เปนความไทย  พิมพข้ึนครั้งหน่ึง  ขาพเจาไดขอ 
เธอใหเรียงเรื่องที่วาทรงปรารภตรัสเทศนา  ดังกลาวในอรรถกถาเดิม 
ข้ึนดวย  แมเรื่องเหลาน้ันมีฝอยระคนอยูมาก  ก็พอจะนําความเขาใจ 
ใหแจมข้ึนได  ทั้งจะเปนประโยชนอุดหนุนการเลาเรียนบาลีดวย  พระ- 
อริยมุนีจึงไดเรียบเรียงเพิ่มข้ึน  ตามขอน้ัน  เสร็จแลวเธอนํามาให 
เพ่ือตรวจ  แตคราวนั้น  ขาพเจายังไมมีชองจะไดอานตรวจ จึงสั่ง 
ใหเธอพิมพไปพลาง  ครั้นพิมพเสร็จแลว  ยังไมทนัไดแจกจาย 
ขาพเจาอานตรวจจบแลว  จึงไดเรียงคําแกขอความท่ีพระอริยมุนีแปล 
พลาดไว  และคําอธิบายความบางขอท่ีผูอานควรรู  ตอไวขางทาย 
สวนอักษรผิดหรือขาดว่ินในขณะท่ีพิมพก็ดี  ระยะวรรคไมเรียบรอย 
ก็ดี  ขาพเจาไมไดชําระทั่วไป  เพราะการพิมพหนังสือไทยยังไมแมนยํา 
พอจะวางใจไดวาแกแลวจะถูก  แกไวแตเฉพาะบางคําท่ีเปนบาลี  อันจะ 
นําความเขาใจผิดไปไดเมื่อคําชําระมีนอย  หากจะพิมพพลาดอีกซํ้าหนึ่ง 
ก็ยังพอจะเขียนแกดวยหมึกไดอยู. 
            
  ขาพเจาขอสรรเสริญพระอริยมุนีไวในที่นี้วา  เปนผูเอาใจใสใน  
การแปลและรจนาหนังสือตาง ๆ  เพ่ือเพ่ิมประโยชนใหแกผูถือศาสนา 
รวมกัน  ภิกษุเชนนี้  ชื่อวายังพระศาสนาของพระศาสดาใหรุงเรือง 
เพ่ือคนท้ังหลายไดญาณจักษุเห็นธรรม  ดังคําเปรียบวาเหมือนสอง 
ประทีปเพ่ือคนมีจักษุไดเห็นฉะน้ัน. 
                                                                กรม-วชิรญาณวโรรส 
                                                  วันที่ ๗ เมษายน  พุทธศักราช  ๒๔๕๗ 
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            นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.  
              ขอนอบนอม  แดพระผูมีพระภาค  อรหันต- 
                     สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น. 
                              พระธรรมบท 
                              ยมกวรรคท่ี ๑  
                     ๑.  เรื่องพระจักขุบาลเถระ 
            พระบรมศาสดา  ทรงปรารภพระจักขุบาลเถระ  เมื่อพระเถรเจา 
ยังเปนคฤหัสถ  ไดฟงธรรมเทศนาของพระศาสดา  มีความเลื่อมใส 
จึงมอบทรัพยสมบัติใหแกนองชายแลวออกบวช  ครั้นมีพรรษาครบ ๕ 
เปนนิสัยมุตกแลว  จึงเขาไปเฝาเรียนพระกรรมฐานในสํานักของพระ 
ศาสดา  แลวทูลลาไปบําเพ็ญสมณธรรมอยู  ณ  ประเทศแหงหน่ึง  กับ 
ภิกษุทั้งหลาย ๖๐ รูป  พระเถรเจาเปนผูมีความเพียรอันกลา  ต้ัง 
สัจจาธิษฐานไมนอนจนตลอดไตรมาส  ในกาลน้ัน  โรคในตาได 
เกิดข้ึนแกทาน  หมอจึงขอใหทานนอนหยอดยา  ทานไมยอมนอน 
โรคนั้นก็กําเริบข้ึน  ตาท้ังสองของทานก็แตกปะทุ  พรอมกันกบั 
การไดสําเร็จพระอรหัตสุกขวิปสสก  ครั้นออกพรรษาแลว  ไดมา 
เฝาพระศาสดาที่วิหารเชตวัน    เมืองสาวัตถี  ในเวลาราตรีวันหน่ึง  
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พระเถรเจาไดเดินจงกรมเหยียบแมลงเมาตาย  โดยมิไดเห็นและไมมี 
เจตนาแกลง.    
            ครั้งน้ัน  มีพวกภิกษุอาคันตุกะมาเห็นแมลงเมาตายอยูในท่ี 
จงกรมของทาน  จึงพากันติเตียนตาง ๆ  พระศาสดาจึงทรงแสดงวา  
มรณเจตนาไมมีในขีณาสพ  พระภิกษุเหลาน้ัน  จึงทูลถามวา  พระ 
ขีณาสพทําไมจึงเสียจักษุ  พระองคจึงทรงแสดงบุรพกรรม  ในชาติ 
หน่ึง  พระเถระเคยเปนหมอยาตา  รักษาจักษุสตรีผูหน่ึงหายแลว  แต 
สตรีนั้นแกลงทําเปนยังไมหาย  ดวยความกลัวจะตองเสียขวัญขาว 
หมอรูทันจึงแกลงเอายากัดหยอดจักษุสตรีนั้นบอดท้ังสองขาง  ดวย 
กรรมน้ีตามมาใหผลในชาตินี้  ในทีสุ่ดอดีตนิทาน  จึงไดตรัสพระ 
คาถาน้ี 
            มโนปุพฺพงฺคมา  ธมฺมา,     ธรรมทั้งหลาย  มีใจเปนหัวหนา 
มโนเสฏา  มโนมยา,                   มีใจเปนใหญ  สําเร็จแลวดวยใจ 
มนสา  เจ  ปทุฏเน,                    ถาบุคคล  มีใจชั่วแลว 
ภาสติ  วา  กโรติ  วา,                  พูดอยูก็ตาม  ทําอยูก็ตาม  ( กช็ัว่ ) 
ตโต  น  ทุกขฺมเนฺวติ,                    เพราะความชั่วน้ัน  ทุกขยอมตาม 
                                                บุคคลผูนั้นไป 
จกฺก  ว  วหโต  ปท.                     ดุจลอตามรอยเทาแหงโค  ผูนํา 
                                                แอกไปอยู  ฉะนั้น.  
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                             ๒.  เรือ่งมัฏฐกุณฑลี  
             พระบรมศาสดา  ทรงปรารภมัฏฐกุณฑลี  เปนบุตรผูเดียวของ 
พราหมณตระหน่ีผูหน่ึง  พราหมณผูเปนบิดา  ไดกระทํากุณฑล 
เกลี้ยง ๆ  เองใหประดับ  ดวยความกลัวจะตองเสียคาบําเหน็จ  เวลา 
บุตรเจ็บก็ไมหาหมอรักษา  ดวยความกลัวจะตองเสียคาขวัญขาว  ครั้น 
เวลาใกลจะแตกดับ  พระศาสดาไดเสด็จไป  ทรงเปลงพระโอภาสรัศมี 
ใหมัฏฐกุณฑลีเห็น  เธอก็เกิดปสาทะความเลื่อมใส  กระทํากาล- 
กิริยาลงในขณะนั้น  ไปเกิดในดาวดึงสเทวโลก  เห็นพราหมณผูบิดา 
เศราโศกนัก  จึงลงมากระทําพราหมณนั้น  ใหคลายจากความ 
เศราโศก  ไดความเลื่อมในในพระพุทธศาสนา  แลวกลับไปเทวโลก 
ในวันรุงข้ึนพราหมณไดเชิญเสด็จพระศาสดากับพระภิกษุสงฆ  มา 
กระทําภัตกิจที่เรือนตน  แลวทูลถามถึงการทําใจใหเลื่อมใสใน 
พระองคเทานั้น  ไมไดทาํกุศลอยางอ่ืน ๆ  อาจใหเกิดในสวรรคได 
หรือ  ในขณะน้ัน  พระองคจึงทรงอธิษฐานใหมัฏฐกุณฑลีเทวบุตร 
มาแสดงเหตุผลใหปรากฏเปนพยานแกประชาชนในท่ีนั้น  แลวจึงตรัส 
พระคาถานี้ 
            มโนปุพฺพงฺคมา  ธมฺมา,     ธรรมทั้งหลาย  มีใจเปนหัวหนา 
มโนเสฏฐา  มโนมยา,                   มีใจเปนใหญ  สําเร็จแลวดวยใจ 
มนสา  เจ  ปสนฺเนน,                     ถาบุคคลมีใจผองในแลว 
ภาสติ  วา  กโรติ  วา,                   พูดอยูก็ตาม  ทําอยูก็ตาม  ( ก ็
                                                 ผองใส )   
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ตโต  น  สุขมเนฺวติ,                    เพราะความผองใสนั้น  สุขยอม 
                                              ตามผูนั้นไป 
ฉายา  ว  อนปุายินี.                   ดุจเงาตามตนไป  ฉะนั้น.  
                            ๓.  เรื่องพระติสสเถระ 
            พระบรมศาสดา  ทรงปรารภพระติสสเถระ  ผูเปนโอรสของพระ 
ปตุจฉาของพระองคผนวชเมื่อภายแก  ไมกระทําวัตตปฏิบัติแกอาคันตุก- 
ภิกษุผูแกกวาตนตามวินัยนิยม  พระศาสดาทรงปรับโทษใหไปขอขมา 
ภิกษุเหลาน้ัน  เธอดื้อไมกระทําตามรับสั่ง  จึงตรัสเลาเรื่องพระติสส- 
เถระดื้อใหภิกษุทั้งหลายฟง  ต้ังแตครั้งเปนดาบสชื่อเทวละ  พระองค 
เปนดาบสชื่อนารทะ วิวาทกัน  จนพระเจาพาราณสีเสด็จไปใหพระ 
เทวละขอโทษพระนารทะ  พระเทวละไมยอมขอ  เธอด้ือมาแตครั้งโนน 
แลวจึงตรัสพระคาถานี้ 
            อกฺโกจฺฉิ  ม  อวธิ  ม,     เขาไดดาเราแลว  เขาไดตีเราแลว 
อชินิ  ม  อหาสิ  เม,                   เขาไดผจญเราแลว  เขาไดลัก 
                                              ของ ๆ  เราไปแลว 
เย  จ  ต  อุปนยฺหนฺติ,                 ก็ชนทั้งหลายเหลาใด  ยอมเขาไป 
                                              ผูกความโกรธน้ันไวดังน้ี 
เวร  เตส  น  สมฺมติ;                   เวรของชนท้ังหลายเหลาน้ัน  ยอม 
                                              ไมระงับได.  
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อกฺโกจฺฉิ  ม  อวธิ  ม,ึ                 เขาไดดาเราแลว  เขาไดตีเราแลว 
อชินิ  ม  อหาสิ  เม,                   เขาไดผจญเราแลว  เขาไดลัก 
                                              ของ ๆ  เราไปแลว  
เย  จ  ต  นูปนยฺหนฺติ,                 ก็ชนทั้งหลายเหลาใด  ยอมไมเขา 
                                              ไปผูกความโกรธไวดังน้ี 
เวร  เตสูปสมฺมติ.                       เวรของชนท้ังหลายเหลาน้ัน  ยอม 
                                               ระงับไป. 
                                  ๔. เรื่องกาลียักขินี 
            พระบรมศาสดา  ทรงปรารภหญิงหมันอยูดวยสามีไมมีบุตร  นาง 
กลัวสามีจะมีภรรยานอยเหนือตน  จึงชิงจัดหาภรรยานอยใหสามีเสียเอง 
ครั้นภรรยานอยมีครรภ  นางไดประกอบยาทําลายครรภใหกินถึง ๒ 
ครั้ง  ในครั้งท่ี ๓  ภรรยานอยถึงกับทํากาลกิริยาทั้งครรภ  เมื่อสามี 
รูเหตุนั้น  จึงทุบตีหญิงหมันเสียดวยศอกบางเขาบางจนตาย  ทั้งสองนาง 
ก็ต้ังผูกเวรแกกันดังน้ี.           
               เมียนอย     นางแมว     นางเน้ือ             นางยักขินี 
               เมียหลวง    นางไก       นางเสือเหลือง    นางกุลธิดา 
            ในชาติที่สุดนางยักขินี  ไดกินลูกนางกุลธิดาถึงสองครั้ง  ในครั้ง 
ที่ ๓  นางกุลธิดาไดพาลูกเที่ยวหนีเลยเขาไปในวิหารเชตวัน  กําลังพระ 
ศาสดาเสด็จประทับทรงแสดงธรรมอยูทามกลางบริษัท  นางจึงมอบบุตร  
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ถวายพระศาสดา  เวลาน้ันพอนางยักขินีตามมาทัน  พระองคจึงไดตรัส  
พระคาถานี้ 
            น  ห ิ เวเรน  เวรานิ     ในกาลไหน ๆ มา  เวรท้ังหลาย 
สมฺมนฺตีธ  กทุาจน,                 ในโลกนี้  ยอมไมระงับไดดวย  
                                            เวรเลย 
อเวเรน  จ  สมฺมนฺติ,                ก็แตวา  ยอมระงับไดดวยความ 
                                           ไมมีเวร 
เอส  ธมฺโม  สนนฺตโน.             ธรรมน้ีเปนของเกา. 
                                ๕.  เรื่องโกสัมพิกภิกขุ 
            พระบรมศาสดา  ทรงปรารภพวกภิกษุชาวเมืองโกสัมพี  พระภิกษุ 
พวกน้ีชั้นเดิมอาศัยเหตุปรับอาบัติโทษกันเล็กนอย  ภายหลังเกิดทะเลาะ 
วิวาทกันลุกลามใหญโต  ถึงกับพระศาสดาเสด็จไปทรงหามปรามเอง 
ก็ไมฟง  พระองคจึงไดเสด็จไปประทับจําพรรษาเสียในปารักขิตวันแต 
พระองคเดียว  ภายหลังภิกษุเหลาน้ันรูสึกโทษตน  จึงพรอมกันสง 
ขาวสาสนไปยังพระอานนท  ใหชวยนําไปทูลขอขมาโทษเชิญเสด็จกลับ 
พระองคก็ทรงรับ  แลวเสด็จมาสมานสามัคคี  ดวยธรรมมีกถาทีฆาวุชาดก 
แลวจึงตรัสพระคาถานี้ 
            ปเร  จ  น  วิชานนฺติ,     ชนทั้งหลาย  ฝายพวกอ่ืนยอมไมรูสึก 
มยเมตฺถ  ยมามฺหเส,                 วาเราทั้งหลายยุบยับในทามกลาง 
                                              สงฆนี้  
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เย  จ  ตคฺถ  วิชานนฺติ,                   ฝายพวกใด  ในหมูนั้นยอมรูดังน้ัน 
ตโต  สมฺมนติฺ  เมธคา.                   ความม่ันหมายกัน  ยอมสงบเพราะ  
                                                 ชนพวกนั้น.  
                   ๖.  เรื่องพระจุลกาลมหากาลเถระ 
            พระบรมศาสดา  ทรงปรารภพระจุลกาลแลพระมหากาลเถระ 
พระจุลกาลน้ันเปนนองพระมหากาลเถระ บวชตามพ่ี  ไมถึงพรรษาก็ 
สึก  ดวยพวกภรรยาเกาชวยกันรังควาน  พระมหากาลเปนพ่ี  บวช 
ดวยความศรัทธา  เพียรพยายามเจริญอสุภกรรมฐานจนไดสําเร็จพระ 
อรหันตพรอมดวยปฏิสัมภิทา  สวนภรรยาเกาของทานเห็นตัวอยางพวก 
กอน  จึงนิมนตพระศาสดาพรอมดวยพระภิกษุสงฆรับภัตตาหารท่ีเรือน 
บาง  เสร็จภัตกิจแลว  ทลูขอพระมหากาลอยูทําอนุโมทนาแตองคเดียว 
พระศาสดาก็ทรงอนุญาต  เสด็จกลับแลว  พวกภรรยาเกาก็พากัน 
หอมลอมจะใหทานสึก  ทานเหาะหนีมาทางอากาศ  ภิกษุทั้งหลาย 
ปรารภกันถึงเรื่องพระจุลกาลและพระมหากาลเถระตาง ๆ  พระองคจึง 
ตรัสพระคาถานี้ 
            สุภานุปสฺสึ  วิหรนฺต     มารยอมรังควาน  คนที่เห็นตาม 
อินฺทฺริเยสุ  อสวุต                    อารมณวางามอยู  ไมสํารวมแลว 
โภชนมฺหิ  อมตฺตฺุ               ในอินทรียทั้งหลาย  ไมรูประมาณ 
กุสีต  หีนวีรยิ                          ในโภชนะ  เกียจครานแลว  ม ี
ต  เว  ปสหตี  มาโร,                 ความเพียรเลวนั้นแลได  
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วาโต  รุกฺขว  ทุพฺพล,                  เหมือนลมรังควานตนไมที่ทุพพล-  
                                              ภาพได  ฉะน้ัน.  
อสุภานุปสฺสึ  วิหรนฺต                 มารยอมรังควาน  คนที่เห็นตาม 
อินฺทฺริเยสุ  สสุวุต                       อารมณวาไมงามอยู  สํารวมดีแลว 
โภชนมฺหิ  จ  มตฺตฺุ               ในอินทรียทั้งหลาย  รูประมาณ 
สทฺธ  อารทฺธวีริย                        ในโภชนะ  มีความเชื่อและมีความ 
ต  เว  นปฺปสหตี  มาโร,               เพียรอันปรารภแลวน้ันแลไมได 
วาโต  เสลว  ปพฺพต.                   เหมือนลมรังควานภูเขาหินไมได 
                                               ฉะน้ัน. 
                               ๗.  เรือ่งพระเทวทัต 
            พระบรมศาสดา  ทรงปรารภผากาสาวพัสตรของพระเทวทัต 
วันหน่ึงพระเทวทัตไดผามาแตชุมนุมมนุษยพวกหน่ึง  เปนผามีราคา 
มาก  เขาติเตียนวาไมสมควรแกพระเทวทัตควรแกพระสารีบุตรเถระ 
พระศาสดาทรงทราบ  จึงตรัสเลาความท่ีพระเทวทัตนุงหมผาอันไม 
สมควร  เคยมีมาต้ังแตเปนนายพราน  ลักผาพระปจเจกพุทธเจาหม 
ลวงชาง  คอยประทุษรายชางที่ลาอยูเบื้องหลัง  ครั้งพระองคเปน 
พระยาชาง  เห็นบริวารนอยไปก็ทราบตระหนัก  จึงแสรงลาอยูเบ้ือง 
หลัง  จับนายพรานผูประทุษรายได  ใหโอวาทส่ังสอนแลวปลอยไป 
ในที่สุดอดีตนิทาน  จึงตรัสพระคาถานี้  
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            อนิกกฺสาโว  กาสาว     คนใด  มิใชผูมีกิเลสดังนํ้าฝาดอัน 
โย  วตฺถ  ปรทิเหสฺสติ               ออกแลว  ไปปราศแลวจากความ 
อเปโต  ทมสจฺเจน,                   ทรมานและสัจจะ  จักนุงหมผา 
                                             กาสาวะ  
น  โส  กาสาวมรหติ,                 คนนั้นยอมไมสมควรผากาสาวะ 
โย  จ  วนฺตกสาวสฺส,                 สวนวาคนใด  พึงเปนผูมีกิเลส 
                                              ดังนํ้าฝาดอันคายแลว. 
สีเลสุ  สุสมาหิโต,                      ต้ังม่ันดีแลวในศีลท้ังหลาย 
อุเปโต  ทมสจฺเจน,                     เขาถึงแลวดวยความทรมานและ 
                                               สัจจะ 
ส  เว  กาสาวมรหติ.                    คนนั้นแล  ยอมควรผากาสาวะ. 
                                    ๘.  เรื่องสญชัย 
            พระบรมศาสดา  ทรงปรารภความไมมาของสัญชัยปริพาชก 
กาลเม่ืออัครสาวกทั้งสองยังกําลังแสวงหาโมกขธรรมอยู  ไดเคยเขาไป 
อาศัยศึกษาลัทธิสมัย  ในสํานักของสญชัยปริพาชก  ผูเปนคณาจารย 
หน่ึงในเมืองราชคฤห  อุปติสสปริพาชก  ( คือสารบีุตร )  ไดฟงอริย- 
สัจจกถายอแตสํานักพระอัสสชิเถระ  ไดสําเร็จโสดาปตติผล  จึงนํา 
ยุบลนั้นไปบอกแกโกลิตปริพาชก  ( คือโมคคัลลานะ )  ผูสหายแลว  พา 
กันไปอําลาสญชัยปริพาชก  ชวนใหไปเฝาพระศาสดา ณ  เวฬุวันวิหาร  
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สญชัยปริพาชกไมยอมไป  สองสหายจึงพาบริวารไปเฝาทูลขอบรรพชา   
อุปสมบท  ครั้งสําเร็จโสฬสกิจดํารงในหนาที่อัครสาวกแลว  ภายหลัง 
จึงเลาความไมมาของสญชัยถวาย  พระองคจึงตรัสพระคาถาน้ี 
            อสาเร  สารมติโน,     ชนทั้งหลายเหลาใด  มีความรู 
                                          ในสิ่งไมใชสาระวาเปนสาระ 
สาเร  จ  อสารทสฺสิโน,           มีความเห็นในสิ่งท่ีสาระ  วา 
                                          ไมใชสาระ 
เต  สาร  นาธิคจฺฉนฺติ,            ชนทั้งหลายเหลาน้ัน  ยอมไมถงึ 
                                           สารธรรม 
มิจฺฉาสงฺกปฺปโคจรา,               มีแตความดําริผิดเปนโคจร. 
สารฺจ  สารโต  ตฺวา,          ชนทั้งหลายเหลาใด  รูสิ่งที่เปน 
                                            สาระโดยเปนสาระดวย 
อสารฺจ  อสารโต,                 สิ่งท่ีไมใชสาระ  โดยไมใชสาระ 
                                            ดวย 
เต  สาร  อธคิจฺฉนฺติ,                ชนทั้งหลายเหลาน้ัน  ยอมถึง 
                                             สารธรรม. 
สมฺมาสงฺกปฺปโคจรา.                มีแตความดําริชอบเปนโคจร. 
                             ๙.  เรื่องพระนันทเถระ 
            พระบรมศาสดา  ทรงปรารภพระนันทะผูมีอายุ  เปนโอรสของ  
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พระนางปชาบดีโคตมี  วันหน่ึงเปนวันวิวาหมงคลของนันทะกับดวย 
นางชนบทกัลยาณี  พระศาสดาไดเสด็จไปในการมงคลน้ัน  ประทาน 
บาตรใหนันทะรับถือไว  ตรัสมงคลพอสมควรแลวเสด็จกลับ  ไมทรง  
รับบาตรท่ีนันทะ  นันทะก็ตองเชิญบาตรตามเสด็จไปจนถึงวิหาร  จึง 
รับสั่งถามวา  จะบวชหรอืนันทะ ๆ  ก็ทูลรับโดยเคารพ  ครั้นผนวช 
แลว  รําพึงถึงนางชนบทกัลยาณี  พระองคทรงรับเปนประกันจะใหได 
ต้ังแตนั้นมาภิกษุทั้งหลายพากันหยันพระนันทะจนละอาย  ทานจึงหลีก 
ไปทําความเพียรแตผูเดียวจนสําเร็จพระอรหันต  ภายหลังภิกษุทั้งหลาย 
ถามถึงความกระสันในเรื่องสึก  ทานตอบวาไมมีแลว  จึงพากันหา 
ความวาพระนันทะอวดพระอรหันตผล  จึงทูลความน้ันแดพระศาสดา 
พระองครับรองวา  ทานกลาวตามเปนจริง  แลวจึงตรัสพระคาถานี้ 
            ยถา  อคาร  ทุจฺฉนฺน     ฝนยอมรั่วรดเรือนท่ีเขามุงแลว 
วุฏ ิ  สมติวชิฺฌติ,                    ไมดีได  ฉันใด. 
เอว  อภาวิต  จิตฺต                    ราคะยอมรั่วรดจิตทีเขามิไดอบรม 
ราโค  สมติวชิฺฌติ,                    แลวฉันนั้น. 
ยถา อคาร  สจฺุฉนฺน                   ฝนยอมรั่วรดเรือนท่ีเขามุงดีแลว 
วุฏ ิ  น  สมติวิชฺฌติ,                 ไมได  ฉันใด. 
เอว  สุภาวิต  จิตฺต                     ราคะยอมรั่วรดจิตท่ีเขาอบรมดี 
ราโค  น  สมติวิชฺฌติ.                 แลวไมได  ฉันนั้น.  
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                          ๑๐.  เรื่องนายจุนทสูกริก  
            พระบรมศาสดา  ทรงปรารภนายจุนทสูกริกบุรุษ  เปนคน  
รายกาจปราศจากเมตตาจิต  แตฆาสุกรเลี้ยงชีวิตมาถึง ๕๕ ป  วันเมื่อ  
จะเห็นผลของกรรม  เจ็บหนักมีอาการเรารอน  เหมือนไฟในอเวจี 
มหานรกเผา  ทุรนทุรายรองอยางสุกร  เสวยทุกขเวทนาอยู ๗  วันจึงทํา 
กาลกิริยา  ไปบังเกิดในอเวจีมหานรก  ภิกษุทั้งหลายไดยินเสียนั้น 
สําคัญวาสุกรรอง  ไปเฝาทูลพระศาสดาตามความเขาใจของตน  พระองค 
จึงตรัสความเปนไปของนายจุนทะอยางแลวมา  ใหภิกษุทั้งหลายฟงแลว 
จึงตรัสพระคาถานี้ 
            อิธ  โสจติ  เปจฺจ  โสจติ     ผูทาํบาปยอมเศราโศกในโลกท้ัง 
ปาปการี  อุภยตฺถ  โสจติ,              สอง  คือ  เศราโศกอยูในโลกนี้ 
                                                 ละไปแลวยอมเศราโศก 
โส  โสจติ  โส  วิหฺติ,               เขาเศราโศกอยู  เขาเดือดรอนอยู 
ทิสฺวา  กมมฺกิลิฏมตฺตโน.             เพราะเห็นกรรมอันเศราหมอง 
                                                 ของตน. 
                           ๑๑.  เรื่องธัมมิกอุบาสก 
            พระบรมศาสดา  ทรงปรารภธัมมิกอุบาสก  เปนผูบริบูรณดวย 
กัลยาณธรรม  เวลาเจ็บจะสิ้นสังขารใหอาราธนาภิกษุทั้งหลายมา 
สังวัธยายสติปฏฐาน  ขณะที่ฟงธรรมอยู  ไดเห็นเทวรถอันเทพยดาเจา  
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ทั้ง ๖  ชั้นฟาจัดมาคอยรับ  ตางรองเชิญใหไปบังเกิดในพิภพแหงตน ๆ  
ธัมมิกอุบาสกจึงรองตอบไปวารอกอน  ดวยประสงคจะฟงธรรม  ภิกษุ 
ทั้งหลายหมายวา  เขารองใหหยุดสังวัธยาย  ก็พากันหยุดกลับไปส้ิน  
ครั้นอุบาสกไมเห็นภิกษุเหลาน้ัน  ถามทราบความแลว  ไดบอกวา 
ตนกลาวแกเทพยดาตางหาก  ก็ไมมีใครเชื่อ  จึงหเอาพวงมาลัยมา 
โยนข้ึนไป  อธิษฐานใหคลองงอนรถอันมาจากชั้นดุสิต  คนอ่ืน ๆ เห็น 
แตพวงมาลัยลอยปรากฏอยูในอากาศ  ไมเห็นรถ  ครั้งภิกษุเหลาน้ัน 
กลับมาแลว  เขาเฝาพระศาสดาทูลวา  อุบาสกไมอยากฟงธรรม จึง 
บอกใหรอกอน  พระองคจึงตรัสเหตุที่มีมาแลวใหภิกษุเหลานั้นฟง 
แลวจึงตรัสพระคาถานี้ 
            อิธ  โมทติ  เปจฺจ  โมทติ     ผูมบีุญอันทําแลว  ยอมบันเทิงใน 
กตปฺุโ  อุภยตฺถ  โมทติ,            โลกท้ังสอง  คือบันเทิงอยูในโลก 
                                                  นี ้ ละไปแลวยอมบันเทิง 
โส  โมทติ  โส  ปโมทติ,                  เขายอมบันเทิง  เขายอมรื่นเริง 
ทิสฺวา  กมมฺวิสุทฺธมตฺตโน.               เพราะเห็นความบริสุทธิ์แหงกรรม 
                                                  ของตน. 
                           ๑๒.  เรือ่งพระเทวทัต 
            พระบรมศาสดา  ทรงปรารภพระเทวทัต  ต้ังแตผนวชแลวได 
กระทําความช่ัวตาง ๆ.  
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๑.  ชักชวนอชาตศัตรูกุมาร  ใหฆาพระราชบิดา. 
๒.  ประกอบบุรุษใหฆาพระศาสดา  บุรุษเหลาน้ันกลับสําเร็จโสดา- 
     ปตติผล.   
๓. ข้ึนเขาคิชฌกูฏ  กลิ้งศิลาทําโลหิตุปบาท. 
๔.  ปลอยชางนาฬาคีรี  เพ่ือจะทําอันตรายแดพระศาสดา  ก็ไมสําเร็จ. 
๕.  รวบรวมภิกษุไดประมาร ๕๐๐ แลวกระทําสังฆเภท. 
     ครั้นอาพาธครั้งท่ีสุด  รูสึกโทษตน  จะใครเฝาพระศาสดา  ให 
ศิษยของตนชวยพามาถึงสระโบกขรณีเคียงวิหารเชตวัน  แผนดินสูบ 
หายไป  ภิกษุทั้งหลายทูลถามวา  เขาไปเกิดที่ไหน  พระองคจึงทรง 
แสดงวา ไปเกิดในอเวจีมหานรก  แลวจึงตรัสพระคาถานี้ 
            อิธ  ตปฺปติ  เปจฺจ  ตปฺปติ     ผูทําบาปยอมเดือดรอนในโลก 
ปาปการี  อุภยตฺถ  ตปฺปติ,                ทั้งสอง  คือเดือนรอนอยูในโลกน้ี 
                                                     ละไปแลวยอมเดือดรอน, 
ปาป  เม  กตนฺติ  ตปฺปติ,                   ( ในโลกน้ี )  เดือดรอนอยู  ดวย 
                                                      คิดวาบาปอันเรากระทําแลว, 
ภิยฺโย  ตปฺปติ  ทุคฺคตึ  คโต.                ไปทุคติแลวจะเดือดรอนยิ่งข้ึน. 
                            ๑๓.  เรือ่งนางสุมนเทวี 
            พระบรมศาสดา  ทรงปรารภนางสุมนเทวี  ผูเปนธิดาท่ีสุดของ 
อนาถบิณฑิกเศรษฐี  ไดสําเร็จสกทาคามิผลแตยังเปนนางกุมาริกา  
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วันเมื่อเจ็บหนักไดเรียกเศรษฐีผูบิดาวานองชาย  เศรษฐีหมายวาเพอ 
ไมมีสติ  ครัน้ทํากาลกิริยาแลว  จึงรองไหไปเฝาพระศาสดา  ทูล  
ความเสียใจ  ในการท่ีธิดาของตนทํากาลกิริยาโดยมไิดสติ  เพอเรียก  
ตนวานองชาย  พระศาสดาตรัสบอกวาไมใชเพอ  เรยีกตามมรรคผล 
ทานเปนพระโสดาบัน  นางสุมนเทวีเปนสกทาคามี  เศรษฐีทูลถามวา 
บัดนี้นางไปเกิดที่ไหน  พระองคจึงทรงแสดงวาไปเกิดในดุสิตเทวโลก 
แลวจึงตรัสพระคาถานี้ 
            อิธ  นนฺทติ  เปจฺจ  นนฺทติ     ผูมีบุญอันทําแลว  ยอมบันเทิง 
กตปฺุโ  อุภยตฺถ  นนฺทติ,            ในโลกท้ังสอง  คือ  บันเทิงอยูใน 
                                                   โลกน้ี  ละไปแลว  ยอมบันเทิง, 
ปฺุญ  เม  กตนฺติ  นนฺทติ,               ( ในโลกน้ี )  บนัเทิงอยูดวยคิดวา 
                                                   บุญอันเราทําไวแลว, 
ภิยฺโย  นนฺทติ  สุคตึ  คโต.                ไปสุคติแลว  จะบันเทิงยิ่งข้ึน. 
                                ๑๔.  เรื่องสหายกภิกขุ 
            พระบรมศาสดา  ทรงปรารภภิกษุผูสหายกันสองรูป  รปูหน่ึง 
เรียนวิปสสนาธุระ  กระทําความเพียรจนไดสําเร็จพระอรหันต  รูปหน่ึง 
เรียนคันถธุระเชี่ยวชาญในพระไตรปฎก  มีศิษยหามาก  ดูถูกพระภิกษุ 
ฝายวิปสสนาธุระวาโงไมรูอะไร  จะใครไลปญหาทาน  ครั้นเวลา 
ประชุมพรอมกัน  พระศาสดาเสด็จมาทรงถามปญหาเสียเอง  ภิกษุ  
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ฝายคันถธุระแกไมได  ภิกษุฝายวิปสสนาแกไดตลอด  พระองคก็ทรง   
ประทานสาธุการ  สวนศิษยของภิกษุฝายคันถธุระติเตียนพระศาสดาวา 
ประทานสาธุการแกภิกษุโง  ไมประทานแกอาจารยของตน  พระองค 
จึงตรัสพระคาถานี้ 
            พหมุปฺ  เจ  สหิต  ภาสมาโน,    ถาวาตนกลาวธรรมท่ีมีประโยชน 
                                                       แมมากอยู, 
น  ตกฺกโร  โหติ  นโร  ปมตฺโต,              แตเปนคนประมาท  หากระทํา 
                                                       ธรรมน้ันอยูไม, 
โคโปว  คาโว  คณย  ปเรส,                  เทากับคนเลี้ยงโค  นับโคทั้งหลาย 
                                                       ใหชนทั้งหลายอ่ืนอยู, 
น  ภาควา  สามฺสฺส  โหติ,              ยอมเปนผูไมมีสวนแหงสามัญผล, 
อปฺปมฺป  เจ  สหิต  ภาสมาโน,              ถาวาตนกลาวธรรมที่มีประโยชน 
                                                       แมนอย, 
ธมฺมสฺส  โหติ  อนุธมมฺจารี,                  แตเปนผูประพฤติธรรมสมควร 
                                                       แกธรรมอยู, 
ราคฺจ  โทสฺจ  ปหาย  โมห,             ละราคะและโทสะและโมหะได, 
สมฺมปฺปชาโน  สุวมิุตฺตจิตฺโต,                เปนผูรอบรู  มีจิตพนแลวดวยดี, 
อนุปาทิยาโน  อิธ  วา  หรุ  วา,              ไมถือม่ันในโลกน้ีหรือ ๆ  ในโลก 
                                                        อ่ืน, 
ส  ภาควา  สามฺสฺส  โหติ.              ยอมเปนผูมีสวนแหงสามัญผล.  
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                            อัปปมาทวรรคท่ี ๒   
                         ๑๕.  เรื่องนางสามาวดี 
            พระบรมศาสดา  ทรงปรารภมรณะของสตรีสองพวก  คือ 
พวกนางสามาวดี ๑  พวกนางมาคัณฑีย ๑.  นางสามาวดีและ 
นางมาคัณฑียทั้งสองนี้  เปนพระมเหสีของพระเจาอุทนราชาในพระ 
นครโกสัมพี  ครั้นเมื่อพระศาสดาเสด็จประทับอยู  ณ  พระนครนั้น  พวก 
นางสามาวดีไดสําเร็จโสดาปตติผล  พวกนางมาคัณฑียไมเลื่อมใสใน 
พระศาสดา  และคอยหาเหตุประทุษรายในพระศาสดากับพวกนาง 
สามาวดีตาง ๆ  ใหคนลอบไปเผาปราสาทของนางสามาวดี ๆ  กับบริวาร 
ก็มรณะในเพลิงน้ันสิ้น  พระเจาอุเทนจึงทรงชําระ  ลอดวยราโชบาย 
ไดความแลว  ไดขุดหลุมฝงพวกนางมาคัณฑียเพียงนาภี  แลวใหเอา 
เพลิงคลอกเสียสิ้น  คลอกแลวใหเอาไถเหล็กไถเปนชิ้นนอยชิน้ใหญ 
สวนตัวนางมาคัณฑียนั้น  ใหเชือดเนื้อออกทอดนํ้ามันใหกินทีละชิ้น ๆ 
จนตาย  ภิกษุทั้งหลายประชุมกันปรารภถึงเรื่องนั้น  พระองคจึงตรัส 
พระคาถานี้ 
             อปฺปมาโท  อมต  ปท,     ความไมประมาทเปนทางไมตาย 
ปมาโท  มจฺจโุน  ปท,                   ความประมาทเปนทางแหงความตาย 
อปฺปมตฺตา  น  มียนฺติ,                 ชนท้ังหลายผูไมประมาทแลว  ชื่อ 
                                                ไมตายอยู  
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เย  ปมตฺตา  ยถา  มตา,           ชนทั้งหลายเหลาใด  ประมาทแลว  
                                            ชนทั้งหลายเหลาน้ัน  ชื่อเหมือน  
                                            คนตายแลว 
เอต  วิเสสโต  ตฺวา               บัณฑิตทั้งหลาย  ทราบความขอ 
อปฺปมาทมฺห ิ ปณฺฑิตา,            นี้  โดยวิเศษ  ( ตางกัน )  จึงดํารง 
                                            อยูแลวในความไมประมาท 
อปฺปมาเท  ปโมทนฺติ,               บันเทิงในความไมประมาทอยู 
อริยาน  โคจเร  รตา,                ยินดีแลว  ในธรรมเปนโคจรของ 
                                            พระอริยเจาท้ังหลาย 
เต  ฌายิโน  สาตติกา,             ทานมีความเพงเปนปกติ  มีความ 
                                            เพียรตอเนื่องกัน  ( ไมขาดสาย ) 
นิจฺจ  ทฬฺหปรกฺกมา,                มีความบากบ่ันมั่นคงเปนนิตย 
ผุสนฺติ  ธีรา  นิพฺพาน,              มีปญญา  ถูกตองพระนิพพาน 
โยคกฺเขม  อนุตฺตร.                  อันเกษมจากโยคะอยางยิ่ง. 
                            ๑๖.  เรือ่งกุมภโฆสก 
            พระบรมศาสดา  ทรงปรารภกุมภโฆสกเศรษฐีผูเปนบุตรของ 
ราชคฤหเศรษฐี  กาลเม่ืออหิวาตกโรคเกิดข้ึนแกเศรษฐีผูบิดา  ได 
หนีอหิวาตกโรคไปอยูประเทศแหงหนึ่ง  ประมาณ ๑๒ ป  กลบัมา  
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ไมมีใครจําได  คิดจะขุดทรัพยที่ฝงไวใชสอยก็กลัวอันตราย  จึงไปเท่ียว  
รับจางเขาเลี้ยงชีพทําเปนคนจน  พระเจาพิมพิสารไดทรงสดับเสียงของ 
กุมภโฆสก  ทรงทราบวาเปนคนมีทรัพย ใชราโชบายไดความจริงแลว  
ประทานท่ีเศรษฐีและราชธิดาให  ภายหลังนําไปเฝาพระศาสดา  ทลู 
สรรเสริญกมุภโฆสกโดยประการตาง ๆ  พระองคจึงตรัสพระคาถาน้ี 
            อุฏานวโต  สติมโต     ยศยอมเจริญ  แกผูมคีวามหม่ัน 
สุจิกมฺมสฺส  นิสมฺมการิโน          มีสติ  มีการงานสะอาด  ใคร 
สฺตสฺส  จ  ธมฺมชีวิโน          ครวญแลวทํา  ระวังดีแลว  เปนอยู 
อปฺปมตฺตสฺส  ยโสภิวฑฺฒติ.      โดยธรรม  และไมประมาทแลว. 
                           ๑๗.  เรือ่งพระจูฬบันถกเถระ 
            พระบรมศาสดา  ทรงปรารภพระจูฬบันถกเถระ  ในครั้ง 
พระกัสสปพุทธกาล  พระเถรเจาเปนผูฉลาด  ลอพระภิกษุโงรูปหน่ึง 
จนเธอกระดางไมเลาเรียนศึกษาในศาสนาน้ี  พระมหาบันถกผูพ่ีชาย 
ใหสังวัธยายคาถาหน่ึง  ถึง ๔ เดือนลวงแลวยังจําไมได  ถกูพระเถระ 
ผูพ่ีชายรุกราน  คิดจะสึก  พระศาสดาทรงทราบอุปนิสัย  ไดประทาน 
พระกรรมฐานและโอวาทใหสําเร็จพระอรหันต  พรอมดวยปฏิสัมภิทา 
ในวันนั้น  ภิกษุทั้งหลายประชุมปรารภกันถึงความเพียรของพระ 
จูฬบันถกเถระ  พระองคจึงตรัสพระคาถานี้  
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            อุฏฐาเนนปฺปมาเทน     กิเลสดังหวงน้ํา  ทวมท่ีพ่ึงอันใด  
สฺเมน  ทเมน  จ                 ไมไดผูมีปญญาควรทําท่ีพ่ึงอันนั้น  
ทีป  กยิราถ  เมธาวี                  ดวยความหม่ัน  ดวยความไม 
ย  โอโฆ  นาภิกีรติ.                  ประมาท  ดวยความระวัง  และดวย 
                                            ความฝก. 
                          ๑๘.  เรื่องพาลนักขัต 
            พระบรมศาสดา  ทรงปรารภนักขัตฤกษของคนพาล  ครัง้หนึ่ง 
ในเมืองสาวัตถี  พวกคนพาลเลนนักขัตฤกษกันตาง ๆ  แตแลว 
ลวนเปนที่ไมนาดูไมนาฟงของพวกอริยสาวก ๆ  จึงสงขาวสาสนไปถวาย 
พระศาสดา  ขอใหพระองคกับพระภิกษุสงฆประทับอยูเสียในวิหาร 
งดการเสด็จไปภายนอก แลวไดตกแตงขัชชโภชนาหารสงไปถวาย 
ครั้นสิ้น ๗ วันหมดนักขัตฤกษนั้นแลว  จึงพากันไปเฝากราบทูลเรื่อง 
นักขัตฤกษนั้น  อันเปนของไมควรดูไมควรฟง  พระองคจึงตรัส 
พระคาถานี้ 
            ปมาทมนุยฺุชนติ     ชนทั้งหลายท่ีเปนพาล  มีปญญา 
พาลา  ทุมฺเมธิโน  ชนา,          ทราม  ประกอบความประมาท 
                                          อยูเนือง ๆ 
อปฺปมาทฺจ  เมธาว ี            สวนผูมีปญญา  ยอมรกัษาความ 
ธน  เสฏว  รกฺขติ;                ไมประมาท  เหมือนคนมีทรัพย 
                                          รกัษาทรัพยอันประเสริฐฉะนั้น  
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มา  ปมาทมนุยฺุเชถ,           ทานท้ังหลายจงอยาตามประกอบ  
                                         ความประมาท  
มา  การมรติสนฺถว,               จงอยาตามประกอบความชื่นชม  คือ 
                                          ความยินดีในกาม 
อปฺปมตฺโต  หิ  ฌายนฺโต,        เพราะวาผูไมประมาทแลว  เพงพินิจ 
                                          อยู 
ปปฺโปติ  วิปุล  สขุ.                ยอมบรรลุสุขอันไพบูลย. 
                      ๑๙.  เรื่องพระมหากัสสปเถระ 
            พระบรมศาสดา  ทรงปรารภพระมหากัสสปเถระ  เพลาวันหน่ึง 
พระเถรเจาน่ังดูสัตวทั้งหลาย  ที่จุติปฏิสนธิในท่ีตาง ๆ  ดวยทิพยจักษุ 
พระศาสดาทรงทราบ  จึงตรัสหามวา  อันนั้นมิใชวิสัยของทาน  วิสัย 
ของทานเปนผูไมประมาท  ความรูความเห็นสัตวทั้งหลายผูจุติปฏิสนธ ิ
เปนวิสัยของพระพุทธเจาจําพวกเดียว  แลวเปลงพระโอภาสรัศมีไป 
ประดุจประทับนั่งในท่ีเฉพาะหนา  แลวจึงตรัสพระคาถานี้ 
            ปมาท  อปฺปมาเทน     เมื่อใดบัณฑิตยอมบรรเทาความ 
ยทา  นุทติ  ปณฺฑิโต,              ประมาท  ดวยความไมประมาท 
ปฺาปาสาทมารุยฺห,            เมื่อน้ัน  ข้ึนสูปญญาดังคนข้ึนสู 
                                           ประสาท 
อโสโก  โสกินึ  ปช,                 ไมมีโศกยอมเห็นหมูสัตวที่มีโศก  
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ปพฺพตฏโว  ภมฺุมฏเ          ผูมีปญญายอมเห็นคนพาลทั้งหลาย  
ธีโร  พาเล  อเวกฺขติ.             เหมือนคนยืนอยูบนภูเขา  เห็นคน   
                                         ยืนอยูที่พ้ืน  ฉะน้ัน.  
                           ๒๐.  เรือ่งสหายกภิกขุ 
            พระบรมศาสดา  ทรงปรารภภิกษุสหายกันสองรูป  ไดเรียนพระ 
กรรมฐานในสํานักของพระองค  แลวพากันไปเจริญสมณธรรมอยูใน 
อรัญญิกวิหารแหงหนึ่ง  รูปหน่ึงเปนผูไมประมาท  หม่ันเจริญ 
สมณธรรม  ไมชาก็ไดสําเร็จพระอรหันต  พรอมดวยปฏิสัมภิทา  รูปหน่ึง 
มัวแตสั่งสนทนากับดวยภิกษุสามเณร  ติเตียนภิกษุผูเจริญสมณธรรมน้ัน 
วาเปนผูเกียจคราน  ครั้นออกพรรษาแลว  พากันไปเฝาพระศาสดา 
ทูลหาภิกษุผูสําเร็จน้ันวาเปนผูประมาท  ยกตนเองวาเปนผูขยัน  หม่ัน 
เก็บผืนมาปรือไฟ  ทั้งในเวลาเชาและเย็นเสมอ  พระองคจึงตรัสพระ 
คาถาน้ี 
            อปฺปมตฺโต  ปมตฺเตสุ     ผูมีปญญาดี  เมื่อสัตวทั้งหลายอ่ืน 
สุตฺเตสุ  พหุชาคโร                    ประมาทแลว  ทานไมประมาท 
อพลสฺสว  สฆีสฺโส                    หลับแลว  ทานเปนผูต่ืนมาก  ทิ้ง 
หิตฺวา  ยาติ  สุเมธโส.               คนโงไปอยู  เหมือนมาเร็วท้ิงมา 
                                             ไมมีกําลัง  ฉะนั้น.  
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                                 ๒๑.  เรื่องสักกะ 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภทาวสักกเทวราช  ครั้งหนึ่งลิจฉวี  
มหาลีไดสดับสักกปญหสูตร  มีความสงสัย  จึงเขาไปเฝาทูลถามวา  
พระเจาขา  พระองคไดทรงเห็นทรงรูจักทาวสักกเทวราชจริงหรือ ? 
พระศาสดาทรงรับวาจริง  และทรงทราบตลอดถึงธรรมเครื่องทํา 
ใหเปนทาวสักกะ ๆ  มีนามวา  มฆวา  เพราะเม่ือเปนมนุษยมีนามวา 
มฆมาณพ,  วา  ปุรินททะ  เพราะเม่ือเปนมนุษยไดเริ่มทําทานกอนกวา 
ชน ๓๐,  วา  วาสวะ  เพราะเม่ือเปนมนุษยไดใหที่พักอาศัย, 
วา  สหัสสักขะ  เพราะดําริขอความต้ังพนโดยครูเดียว,  วา  สุชมับดี 
เพราะไดนางสุชาดา  ผูเปนธิดาของอสูรมาเปนชายา. 
            วัตตบท  คือธรรมเครื่องทําใหเปนสักกะ ๗ อยาง   ๑.  เลี้ยง 
มาดาบิดา   ๒.  ออนนอมตอผูเจริญในตระกูล   ๓.  มีวาจาไพเราะ 
สละสลวย    ๔.  มีวาจาไมสอเสียด   ๕.  ไมตระหน่ี   ๖.  เปนผูจริง 
๗.  เปนผูไมโกรธ  เมื่อโกรธเกิดข้ึนรับระงับเสีย  ทาวสักกะอาศัย 
ความไมประมาท  ยังวัตตบทใหบริบูรณ  จึงถึงความเปนสักกะ  ในท่ีสุด 
พระองคจึงตรัสพระคาถานี้ 
            อปฺปมาเทน  มฆวา     ทาวมฆวเทวราช  ถึงความเปน 
เทวาน  เสฏต  คโต,              ผูประเสริฐ  กวาเทพยดาทั้งหลาย 
                                           ดวยความไมประมาท  
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            อปฺปมาท  ปสสนฺติ,     บัณฑิตท้ังหลาย  ยอมสรรเสริญ 
                                            ความไมประมาท 
ปมาโท  ครหโิต  สทา.              ความประมาทอันทานติเตียนทุกเม่ือ. 
                           ๒๒.  เรือ่งอัญญตรภิกขุ  
            พระบรมศาสดา  ทรงปรารภภิกษุรูปหน่ึง  ไดเรียนพระกรรม-  
ฐานในสํานักของพระองค  แลวทูลลาไปบําเพ็ญเพียรอยูในปา  เมื่อ 
ไมอาจเพ่ือบรรลุพระอรหันต  จึงกลับมาหวังจะทูลขอเปลี่ยนพระ 
กรรมฐานใหม  พบไฟปาไหมเชื้อใหญนอยอยูในระหวางทาง  ได 
ยึดเอาเปนอารมณวา  นั่นฉันใด  ไฟคืออริยมัคคญาณ  ก็เผาสังโยชน 
ใหญนอยฉันนั้น  พระศาสดาประทับอยูในคันธกุฎีทรงทราบ  จึงทรง 
เปลงพระโอภาสรัศมีไป  ประดุจประทับอยูในที่เฉพาะหนา  แลวจึง 
ตรัสพระคาถานี้ 
            อปฺปมาทรโต  ภิกขฺ,ุ     ภิกษุผูยินดีแลวในความไมประมาท 
ปมาเท  ภยทสฺสิ  วา,               หรือเปนผูเห็นภัยในความประมาท 
สฺโชน  อณุ  ถูล                 ยอมเผาสังโยชนนอยใหญไป 
ฑห  อคฺคีว  คจฺฉติ.                  เหมือนไฟเผาเชื้อนอยใหญไปฉะนั้น.  
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                        ๒๓.  เรื่องพระนิคมติสสเถระ 
            พระบรมศาสดา  ทรงปรารภพระนิคมติสสเถระ  เปนผูมักนอย 
สันโดษ  เมื่ออนาถบิณฑิกเศรษฐีกระทํามหาทาน  และพระเจาโกศล 
ทรงกระทําอสทิสทานก็หาไปไม  เที่ยวบิณฑบาตแตในบานญาติของตน  
ไดอยางไรก็บริโภคอยางนั้น  ภิกษุทั้งหลายหาทานวา  เปนผูเกี่ยวของ 
อยูในหมูญาติ  พระศาสดาใหหาตัวมาถาม  ทานกป็ฏิญาณตามความ 
เปนผูมักนอยสันโดษ  จึงทรงอนุโมทนาตรัสชมวา  เปนเชื้อสายปเวณี 
ของพระองค  ทรงเลาถึงเมื่อพระองคเสวยพระชาติเปนนกแขกเตา 
สุวราช  ก็เคยเปนผูมักนอยสันโดษเหมือนกัน  แลวจึงตรัสพระคาถาน้ี 
            อปฺปมาทรโต  ภิกขฺ,ุ     ภิกษุผูยินดีแลวในความไมประมาท 
ปมาเท  ภยทสฺสิ  วา,               หรือเปนผูเห็นภัยในความประมาท 
อภพฺโพ  ปรหิานาย,                 ไมควรเพ่ืออันเสื่อม 
นิพฺพานสฺเสว  สนฺติเก.              ( ต้ังอยู )  ในที่ใกลแหงพระนิพพาน 
                                            ทีเดียว.  
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                                     จิตตวรรคท่ี ๓  
                             ๒๔.  เรื่องพระเมฆิยเถระ 
            พระบรมศาสดา  ทรงปรารภพระเมฆิยะผูมีอายุ  ในกาลนั้นพระผู  
เปนเจากําลังเปนพุทธอุปฏฐาก  วันหนึ่งไดไปเห็นอัมพวันเปนท่ีรัมณีย- 
สถาน  จึงทูลลาพระศาสดาเพื่อจะไปบําเพ็ญเพียรอยูในที่นั้น  พระองค 
ทรงผัดใหรอกอน  ตอเม่ือไดภิกษุอ่ืนเปนอุปกฐากแลว  จึงคอยไป 
ตอภายหลัง  พระเมฆิยะไมฟงทูลตัดพอโดยประการตาง ๆวา  พระองค 
เสร็จกิจแลว  ขาพเจาองคยังมีกิจท่ีจะตองทําอยู  จะเอาอยางพระองค 
ไมได  ครั้นไปอยูที่นั้นแลว  ถกูอกุศลกระหนาบ  อยูไมได  กลบั 
มาเฝาทูลความน้ันแดพระศาสดา  พระองคจึงตรัสพระคาถาน้ี 
            ผนฺทน  จปล  จิตฺต     ผูมีปญญา  ยอมทําจิตที่ดิ้นรน 
ทุรกฺข  ทุนฺนวิารย                   กวัดแกวง  ที่เขารักษาไดโดยยาก 
อุชุ  กโรติ  เมธาวี,                 หามไดโดยยากใหตรงได 
อุสุกาโรว  เตชน,                   เหมือนชางศรทําลูกสรใหตรงฉะน้ัน 
วาริโชว  ถเล  ขิตฺโต,              จิต  ( ที่ยนิดีแลวในกามคุณ )  นี้ 
โอกโมกตอุพฺภโต,                  อันเขายกข้ึนจากอาลัย  คือกามคุณ 
ปริผนฺทติท  จิตฺต,                  เพ่ือจะใหละวัฏฏะเปนที่ต้ังแหงมาร 
มารเธยฺย  ปหาตเว.                ยอมด้ินรน  เหมือนปลาที่เขาจับ 
                                          ข้ึนแลวจากที่อยูคือนํ้า  โยนข้ึนไป 
                                          แลวบนบกดิ้นอยู  ฉะนั้น.  
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                          ๒๕.  เรือ่งอัญญตรภิกขุ 
            พระบรมศาสดา  ทรงปรารภภิกษุรูปหน่ึงไดยินพระภิกษุทั้งหลาย  
อันมาแตชนบท  กลาวสรรเสริญคุณมหาอุบาสิกามาติกมาตาใน  
สํานักของพระองควา  เปนผูรูวารจิตของผูอ่ืน  ไดตกแตงของเค้ียว 
ของฉันอันสบาย บํารุงตามความดําริทุกประการ  จึงไดสําเร็จพระอรหันต 
โดยสะดวก  ภิกษุรูปนั้นมีความพอใจจะไปอยูที่นั้นบาง  จึงขอเรียน 
พระกรรมฐานในสํานักของพระองค  แลวจึงทูลลาไปอยู ณ  ทีน่ั้น 
มหาอุบาสิกาก็บํารุงดวยจตุปจจัย  ตามความดําริของเธอทุกประการ 
ภิกษุนั้นมีความกลัวมหาอุบาสิกาวา  เรายังเปนปุถุชนยากท่ีจะหามจิต 
ของตนได  ถาเราคิดสิ่งที่ไมดี  นางก็จะดูถูก  ครัน้ดําริฉะน้ีแลว 
ก็ผละที่นั้นมาเฝาทูลความดํารินั้นแดพระศาสดา  พระองคจึงรับสั่ง 
ใหเธอกลับไปอยูที่นั้นตามเดิม  แลวทรงสั่งสอนใหระวังรักษาจิต  จึง 
ตรัสพระคาถานี้ 
            ทุนฺนคฺิคหสฺส  ลหหุโน     ความฝกจิตท่ีขมไดยาก  ที่เบา 
ยตฺถ  กามนิปาติโน                    ( คือเกิดข้ึนดับไปเร็ว )  มีปกติตกไป 
จิตฺตสฺส  ทมโถ  สาธุ,                 ตามใครในอารมณ  อันใดอันหน่ึง 
                                              ได  เปนคุณใหประโยชนสําเร็จ 
จิตฺต  ทนฺต  สุขาวห.                  จิตอันเขาฝกแลว  นาํสุขมาให.  
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                          ๒๖.  เรื่องอุกัณฐิตภิกขุ 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภภิกษุผูกระสันจะสึกรูปหน่ึง  บวช 
แลวเพ่ือจะพนทุกข  ครั้นเธอไดยินพระอาจารยกลาวธรรม  พระ    
อุปชฌายะกลาววินัยวา  สิ่งนี้ควรทํา  สิ่งนี้ไมควรทํา  มีความหนักใจ 
เห็นวาธรรมวินัยมากมายปฏิบัติไมไหว  ใครเพ่ือจะสึก  พระอุปชฌายะ 
อาจารยจึงพาตัวภิกษุนั้นไปเฝาพระศาสดา  ทูลความน้ันใหทรงทราบ 
พระศาสดาจึงตรัสถามภิกษุนั้นวา  ถากระน้ันทานรักษาแตสิ่งเดียว 
แลวไมตองรักษาสิ่งอ่ืนมากมาย  จะไดหรือไม  เธอทูลรับวาได  พระ 
องคจึงตรัสสอนใหรักษาจิต  แลวจึงตรัสพระคาถานี้ 
            สุทุททฺส  สุนิปุณ     ผูมีปญญา  ควรรักษาจิต ที่เห็นได 
ยตฺถ  กามนิปาติน               แสนยากท่ีละเอียดนัก  มีปกติตก 
จิตฺต  รกฺเขถ  เมธาว,ี           ไปตามใครในอารมณอันใดอันหน่ึง 
จิตฺต  คุตฺต  สุขาวห.           จิตอันเขารักษาแลวนําสุขมาให. 
                           ๒๗.  เรือ่งสังฆรักขิตเถระ 
            พระบรมศาสดา  ทรงปรารภภิกษุชื่อสังฆรักขิต  วันหน่ึงเธอ 
ไดผาจํานําพรรษามา ๒ ผืน  นําเขาไปถวายพระอุปชฌายะผืนหน่ึง 
ทานไมรับ  ภิกษุนั้นเสียใจคิดวา   " พระเถระนี้ทานเปนทั้งลุงทั้งอุปชฌายะ 
เมื่อทานไมรับไมนับถือ  เราจะบวชไปทําไม  สึกเสียดีกวา  สึกแลว 
เราจัดเอาผานี้ขาย  ซื้อนางแพะเลี้ยงเอาลูกแพะขาย  มีเงินแลวจะหา  



นักธรรมเอก - ธรรมสมบัติ (หมวด ๑๒ คาถาธรรมบทแปล) - หนาท่ี 29 

ภรรยาสักคนหน่ึง  เมื่อมีบุตรเราจักต้ังชื่อใหเหมือนพระเถระ  แลว 
พาบุตรภรรยาไปหาทาน  เปลี่ยนกันกบัภรรยานําเอาบุตรไป  ครั้น  
ภรรยาไมอาจนําไป  ก็จักวางบุตรในทางเกวียน  ลอเกวียนก็จักทับ  
เอาบุตร  เมื่อเปนเชนนี้เราจักเอาปะฏักประหารหลังภรรยา. "   ขณะนั้น 
เธอกําลังน่ังพัดพระเถระอยู  จึงเอาพัดนั้นประหารศีรษะพระเถระลง 
พระเถระจึงคิดวา  นี่เหตุอะไร  ก็ทราบโดยตระหนัก  จึงกลาววา  ทาน 
จะประหารมาตุคามไมได  จึงมาประหารเรา  ภิกษุนั้นตกใจกลัววาทาน 
รูวารจิตของตน  จึงทิ้งพัดปรารภจะหนี  ภิกษุสามเณรชวยกันพาตัวไป 
ถวายพระศาสดา  พระองคจึงมีรับสั่งถาม  เธอก็ทลูตามความท่ีเปนมา 
ถวาย  พระองคจึงตรัสพระคาถานี้ 
            ทูรงฺคม  เอกจร     ชนทั้งหลายใด  จักระวังจิตซึ่งไป 
อสรีร  คูหาสย                  รับอารมณในที่ไกล  เที่ยวไป 
เย  จิตฺต  สฺเมสฺสนฺติ,   ดวงเดียว  ไมมีสรีระ  มคูีหาเปน 
                                      ที่อาศัยได 
โมกฺขนฺติ  มารพนฺธนา.       ชนทั้งหลายน้ัน  จะพนจากเครื่อง 
                                      ผูกคือมาร. 
                        ๒๘.  เรื่องพระจิตตหัตถเถระ 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภพระจิตตหัตถเถระ  เธอเห็นพุทธ- 
ศาสนาฟุมเฟอยดวยลาภสักการะจึงไดบวช  ครั้นมรีางกายอวนพีแลว  
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ก็ลาสึก  แตบวช ๆ  สกึ ๆ  ถึง ๖ ครั้ง  จนภรรยามคีรรภในครั้ง   
ที่คํารบ ๗  ไดเห็นภรรยาของตนนอนหลับในกลางวัน  อากามเหมือน 
อสุภท่ีข้ึนพอง  ก็เกิดความเบ่ือหนาย  ลงจากเรือนมีหนามุงไปวิหาร 
ไดบรรลโุสดาปตติผลในกลางทาง  ครั้นถึงจึงเขาไปหาพระภิกษุ  ขอ 
บวชอีก  ภิกษุทั้งหลายไมอยากจะใหบวช  เธอก็วิงวอนจนไดบวช 
ครั้นบวชแลวไมนานก็ไดสําเร็จพระอรหันต  ภิกษุทั้งหลายเห็นชาวัน  จึง 
ถามถึงความกลับไปอยางเดิม ทานแสดงตนวาหมดความเกี่ยวของแลว 
มีธรรมเปนเครื่องไมไปเกิดข้ึนแลว  ภิกษุทั้งหลายหาทานวาอวดพระ 
อรหัตตผล  จึงเขาไปเฝาทูลความน้ันแดพระศาสดาใหทรงทราบ 
พระองคทรงรับรองวาเธอกลาวตามจริง  แลวจึงตรัสพระคาถานี้ 
            อนวฏ ิตจิตฺตสฺส     ปญญายอมไมบริบูรณ  แกคนม ี
สทฺธมฺม  อวชิานโต               จิตไมมั่นคง  ไมรูสัทธรรม  ม ี
ปริปฺลวปสาทสฺส                  ความเลื่อมใสเลื่อนลอย 
ปฺา น  ปริปูรติ, 
อนวสฺสุตจิตฺตสฺส                  ภัยยอมไมมี  แกคนผูมีจิตอัน 
อนนฺวาหตเจตโส                  ราคะไมชุมแลว  มีจิตอันโทสะ 
ปฺุปาปหีนสฺส                 ไมกระทบแลว  มีบญุและบาปอัน 
นตฺถิ  ชาครโต  ภย.              ละแลว  ต่ืนอยู  ( ดวยธรรม ).  
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                      ๒๙.  เรื่องอารัทธวิปสสกภิกขุ 
            พระบรมศาสดา  ทรงปรารภพวกภิกษุผูเห็นแจงดวยความเพียร   
ภิกษุพวกน้ีประมาณ ๕๐๐ รูป   เรียนพระกรรมฐานในสํานักของพระ 
ศาสดา  แลวทูลลาไปเจริญสมณธรรมอยูในไพรสณฑแหงหนึ่งอัน 
เปนที่อยูอาศัยของรุกขเทวดา  เมื่อเทวดาเหลาน้ันเห็นภิกษุเปนผูมีศีล 
อยูภายใต  ก็พากันลงจากตนไมมาอยู ณ  ภูมิภาค  โดยสําคัญวา พระผู 
เปนเจาท้ังหลายจะอาศัยอยูสักวันสองวัน  ครั้นเห็นอาการจะอยูจําพรรษา 
จึงชวนกันแสดงอาการท่ีพึงกลัวตาง ๆ  โดยประสงคจะมิใหอยู  เมื่อเธอ 
เหลาน้ันไมไดเสนาสนะอันสบาย  จึงพากันกลับไปเฝาพระศาสดา  ทูล 
ความน้ันใหทรงทราบ  พระองคจึงรับสั่งใหกลับไปในที่นั้นอีก  แลว 
ประทานกรณียเมตตสูตรสําหรับสาธยายในท่ีนั้น  ภิกษุเหลาน้ันก็กระทํา 
ตามรับสั่ง เทวดาเหลาน้ันกลับมีเมตตาจิต  อภิบาลรักษาโดยสขุสิริสวัสดี 
เมื่อภิกษุเหลาน้ันไดเสนาสนะสบาย  จิตก็เปนเอกัคคตารมณ  ปรารภ 
ขยวยะในตนเปนประดุจภาชนะดินเกิดข้ึนแลวก็แตกสลายไป  พระ 
ศาสดาประทับในคันธกุฎีทรงทราบ  จึงทรงเปลงโอภาสรัศมีไปประดุจ 
ประทับอยูเฉพาะหนา  แลวตรัสพระคาถาน้ี 
            กมฺุภปูม  กายมิม  วิทิตฺวา,     บุคคลพึงรูแจงกายนี้  วาเปน 
                                                     เหมือนหมอ 
นครูปม  จิตฺตมิท  ถเกตฺวา,                พึงกั้นจิตน้ีใหเปนเหมือนเมือง  
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โยเธถ  มาร  ปฺาวุเธน,          พึงรบมารดวยอาวุธคือปญญา 
ชิตฺจ  รกฺเข  อนิเวสโน  สิยา.     พึงรกัษาธรรมที่ชนะแลว  แต  
                                               อยาเปนผูติดอยู. 
                      ๓๐.  เรื่องพระปูติคัตตติสสเถระ  
            พระบรมศาสดา  ทรงปรารภติสสเถระตัวเนา  ในครั้งพระกัสสป- 
พุทธกาลทานไดเปนนายพรานหักขาหักปกนก  เก็บไวบํารุงอิสรชนบาง 
บริโภคบาง  วันหน่ึงเห็นพระขีณาสพเที่ยวบิณฑบาตมา  จึงเอาอาหาร 
ที่ตกแตงดวยเนื้อนกจะบริโภคนั้นถวาย  ครั้นมาในพระศาสนานี้ 
ไดมอบกายถวายชีวิตบวช  ภายหลังเปนโรคชนิดหน่ึง   เปนตุม ๆ  เทา 
เมล็ดพรรณผักกาด  แลวลามปามโนใหญแตกเนา  ศิษยทั้งหลายอิดหนา 
ระอาทอดท้ิงไมปฏิบัติ  พระศาสดาทรงทราบไดเสด็จมาปฏิบัติเอง   ให 
อาบนํ้าชําระลางเปลี่ยนผาใหมแลว  สรีระของทานก็เปนของเบา 
สละสลวย  พระศาสดาจึงทรงประทานโอวาทตรัสพระคาถานี้   ( จบ 
เทศนาไดสําเร็จพระอรหันต ) 
            อจิร  วตย  กาโย     กายน้ี  มีวิญญาณไปปราศแลว 
ปวึ  อธิเสสฺสติ                  อันเขาทิ้งเสียแลว  จักนอนทับ 
ฉุฑฺโฑ  อเปตวิฺาโณ,      แผนดิน  ไมนานหนอ 
นิรตฺถ  ว  กลงฺิคร.                ดังทอนไม  อันหาประโยชนมิได 
                                        ฉะน้ัน.  
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                            ๓๑.  เรือ่งนันทโคปาลก 
            พระบรมศาสดา  ทรงปรารภนายโคบาล  ชือ่นันทะ  เปนคนม่ังค่ัง 
เลี่ยงหลีกราชภัยดวยความเปนคนเลี้ยงโค  ของอนาถบิณฑิกคฤหบดี  
เธอเปนผูมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา  ไดทูลเชิญพระศาสดา 
ใหเสด็จไป  ณ  สถานแหงตน  พระองคทรงรอคอยญาณแกของนาย 
นันทะอยู  ทรงเห็นวาสมควรแลว  ไดเสด็จไปกับดวยภิกษุสงฆ  นาย 
นันทะไดอังคาสภิกษุสงฆมีพระพุทะเจาเปนประธานส้ิน ๗ วัน  พระ 
องคไดทรงแสดงอนุปุพพีกถาอนุโมทนา  ยังนายนันทะใหสําเร็จโสดา- 
ปตติผลแลวเสด็จกลับ  นายนันทะไดตามสงเสด็จแลวกลับมา  ครั้งน้ัน 
นายพรานผูหน่ึง  ไดยิงนายนันทะตายในกลางทางนั้น  ภิกษุทั้งหลาย 
เห็นจึงไดทูลพระศาสดาวา  เพราะพระองคเสด็จมานายนันทะจึงทํากาล- 
กิริยา  พระองคจึงตรัสวา  เพราะเรามาหรือไมก็ตาม  อุบายท่ีจะพนจาก 
ความตายไปไมมี  แลวจึงตรัสพระคาถานี้ 
            ทิโส  ทิส  ยนฺต  กยิรา     โจรเห็นโจรแลว  หรือคนมีเวร 
เวรี  วา  ปน  เวริย,                     เห็นคนมีเวรแลว  ตางกระทําความ 
                                              ฉิบหายฉันใด. 
มิจฺฉาปณิหิต  จิตฺต,                   จิตท่ีเขาต้ังไวแลวผิด. 
ปาปโย  น  ตโต  เกร.                  พึงทําเขาใหเลวกวาความฉิบหาย 
                                               ฉันนั้น.  ( เสียอีก ).  
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                            ๓๒.  เรือ่งพระโสเรยยเถระ 
            พระบรมศาสดา  ทรงปรารภพระโสเรยยเถระ  เปนบุตรเศรษฐี  
ในโสเรยยนคร  เมื่อทานยังเปนคฤหัสถไดเห็นพระกัจจายนเถระม ี
วรรณวาม  ดาํริวาไฉนภรรยาเราพึงมีวรรณงามเหมือนทาน ขณะนั้น  
เพศบุรุษก็กลายเปนสตรี  นางกระดากเลยหนีไปอยูเมืองตักกสิลา 
ไดเศรษฐีบุตรในเมืองนั้นเปนสามี  เวลาเมื่อเปนบุรุษมีบุตรสองคน 
เวลาเปนสตรีมีบุตรอีกสองคน  วันหน่ึงสหายท่ีเมืองโสเรยยะไปเมือง 
ตักกสิลา  ไดทรงความน้ันก็ตกใจ  จึงใหรีบไปขอโทษพระเถระ 
เพศสตรีก็อันตรธานกลับเปนบุรุษอยางเดิม  แลวไปบวชอยูในสํานัก 
พระเถระ  บาํเพ็ญเพียรไมชาก็ไดสําเร็จพระอรหันต  วันหน่ึง  มีผูมาถาม 
ทานวา  รักบุตรฝายไหนมาก  ทานจึงตอบวา  เราไมรักใครทั้งน้ัน 
ภิกษุทั้งหลายหาทานวา  อวดอรหัตตผล  จึงทูลความน้ันแดพระศาสดา 
พระองคทรงรับวา  ทานกลาวความจริง  แลวจึงตรัสพระคาถานี้  
            น  ต  มาตา  ปตา  กริยา,     มารดาบิดา  ไมพึงทําเหตุนั้นได 
อฺเ  วาป  จ  าตกา,                 หรือญาติทั้งหลายแมอ่ืนก็ดี  ไม 
                                                     พึงทําเหตุนั้นได 
สมฺมาปณิหติ  จิตฺต,                          จิตอันเขาต้ังไวแลวชอบ 
เสยฺยโส  น  ตโต  กเร.                        พึงทําเขาใหประเสริฐกวาเหตุนั้นได.  
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                  ๓๓.  เรื่องปฐวีกถาปสุตปญจสตภิกขุ 
            พระบรมศาสดา  ทรงปรารภภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูป  ประชุม  
พูดกันถึงเรื่องแผนดินวา  ที่โนนดินเสมอ  ที่โนนดนิไมเสมอ  ที่โนน  
โคลนตมมาก  ทีโ่นนกรวดทรายมาก  ที่โนนดินดาํมาก  ที่โนน 
ดินแดงมากดังน้ีเปนตน  พระองคไดเสด็จมาในท่ีประชุมนั้น  จึงทรง 
แสดงวา  นั่นเปนปฐวีภายนอก  ควรจะทําบริกรรมปฐวีภายใน  แลว 
จึงตรัสพระคาถานี้. 
            โก  อมิ  ปวึ  วิเชสฺสติ,     ใครจักรูชัดแผนดิน  ( คืออัตภาพ )  นี ้
ยมโลกฺจ  อิม  สเทวก ?              และยมโลก  ( คืออบายภูมิ ๔ )  และ 
                                                 โลกน้ีกับทั้งเทวโลกได 
โก  ธมมฺปท  สุเทสิต                     ใครจะเลือกบทแหงธรรม  ที่เรา 
กุสโล  ปุปฺผมิว  ปเจสฺสติ ?            แสดงแลว  เหมือนชางระเบียบ 
                                                 ผูฉลาดเลือกดอกไมไดฉะน้ัน. 
เสโข  ปวึ  วิเชสฺสติ,                    เสขบุคคลจักรูชักแผนดิน 
                                                 ( คืออัตภาพ )  นี้. 
ยมโลกฺจ  อิม  สเทวก,                และยมโลกและโลกน้ีกับทั้งเทวโลก 
เสโข  ธมฺมปท  สุเทสิต                  ไดเสขบุคคลจักเลือกบทแหงธรรมที ่
กุสโล  ปุปฺปมิว  ปเจสฺสติ.              เราแสดงแลว  เหมือนนายชาง 
                                                 ระเบียบผูฉลาดเลือกดอกไมได 
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                       ๓๔.  เรื่องมรีจิกัมมัฏฐานิกเถระ 
            พระบรมศาสดา  ทรงปรารภภิกษุผูเจริญมรีจิกรรมฐาน  เดิมได  
เรียนพระกรรมฐานในสํานักพระองค  แลวทูลลาไปเจริญอยูในปา 
ไมอาจเพ่ือจะบรรลุพระอรหันต  จึงกลับมาหวังจะทูลขอเปลี่ยนพระ 
กรรมฐานใหม  มากลางทาง  ไดเห็นพยับแดดอันต้ังข้ึนในคิมหสมัย  
และกอนแหงฟองน้ําอันต้ังข้ึนแตกไปดวยกําลังแหงนํ้าเชี่ยว  จึงได 
ถือเอาเปนอารมณวานั่นฉันใด  อัตภาพอันนี้มีอันตั้งข้ึนแลวเส่ือม 
สิ้นไปฉันนั้น  พระศาสดาทรงทราบ  จึงทรงเปลงพระโอภาสรัศมีไป 
ดุจประทับอยูเฉพาะหนา  แลวจึงตรัสพระคาถาน้ี 
            เผณปูม  กายมิม  วิทิตฺวา     ทานท่ีรูแจงกายน้ีวาเปนเหมือนฟอง 
มรีจิธมมฺ  อภิสมฺพุธาโน.                   น้ําแลว  รูชัดกายน้ีวาเปนดังพยับ 
                                                    แดดเปนธรรม. 
เฉตฺวาน  มารสฺส  ปปุปฺผกานิ,           พึงตัดดอกไมทั้งหลายของมาร ( คือ 
                                                    วัฏฏะ ๓ ). 
อทสฺสน  มจจฺุคาชสฺส  คจฺเฉ.             บรรลุสถานเปนที่ไมเห็นของมัจจุ- 
                                                     ราช  ( คือนิพพาน )  ได. 
                                ๓๕.  เรื่องวิฑูฑภะ 
            พระบรมศาสดา  ทรงปรารภวิฑูฑภิพรอมดวยบริษัท  น้ําทวม 
ตาย  วิฑูฑภะนี้เปนราชบุตรของพระเจาปเสนทิโกศล  มารดามีนามวา 
นางวาสภขัตติยา  เปนธิดาของทาวมหานามศักยราช  เกิดดวยนางทาสี  
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เมื่อวิฑูฑภะยังเปนพระราชกุมาอยู  ไดเสด็จไปเยี่ยมพระญาติวงศฝาย  
มารดา ณ  กรุงกบิลพัสดุ  ครั้นเสด็จกลับ  พวกศักยราชใหคนลางที่ที่ 
วิฑูฑภะประทับนั่ง  คนที่ลางน้ันดาวา  เพราะลูกทาสีมาเราจึงตองลาง 
วิฑูฑภะทราบ  ไดผูกเวรไวแตครั้งน้ัน  ครั้นไดราชสมบัติแลว  จึง 
ยกจตุรงคเสนาไปหวังจะแกแคน  เอาโลหิตพวกศักยราชกลับลางที่นั้น 
ไดพบพระศาสดากลางทาง  ทรงทราบวาพระองคเสด็จมาเพ่ือพระ 
อนุเคราะหแกพระญาติ  ก็ยกกองทัพกลับ  แตยกไปพบพระศาสดาแลว 
ยกทัพกลับถงึสามครั้ง  ในครั้งท่ี ๔  พระศาสดาทรงเห็นบุรพกรรม 
ของพวกศักยราชไดเคยเบ่ือปลาไว  พระองคก็ไมเสด็จไปอยางกอน 
วิฑูฑภราชก็ยกไปฆาพวกศักยราช  เอาโลหิตลางที่นั้นไดตามประสงค 
เสร็จแลวยกกองทัพกลับพักนอนอยูเนินหาด  ในแมน้ําอจิรวดี  ขณะนั้น 
เผอิญฝนตกนํ้าทวมวิฑูฑภะพรอมดยบริษัทตาย  ภิกษุทั้งหลายประชุม 
พูดกันถึงเรื่องชนเหลาน้ัน  พระองคจึงตรัสพระคาถานี้ 
            ปุปฺผานิ  เหว  ปจนินฺต     ความตาย  ยอมพาเอาตนผูมีใจของ 
พฺยาสตฺตมนส  นร                       แลวในอารมณตาง ๆ  มัวเก็บ 
สุตฺต  คาม  มโหโฆว                    ดอกไมทั้งหลาย  ( คือปญจกามคุณ ) 
มจฺจุ  อาทาย  คจฺฉติ.                  อยูนั้นเที่ยวไป  ดังหวงน้ําใหญพา 
                                                เอาชาวบาน  ( คือสัตว )  ที่หลับแลว 
                                                ไปอยูฉะน้ัน.   
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                          ๓๖.  เรื่องนางปติปูชิกา 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภนางปติปูชิกา  เดิมนางไดเปนเทพธิดา  
ของมาลาภารีเทวบุตรในดาวดึงสเทวโลก  วันหน่ึงไดไปเที่ยวสวนสวรรค 
กับเทพบุตรนั้น  จุติจากท่ีนั้นมาเกิดเปนมนุษยในเมืองสาวัตถี  เปน   
หญิงระลึกชาติได  มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา  ไดทํากุศลตาง ๆ 
แลวปรารถนาไปเกิดในที่เดิม  นางไดมีสามีในมนุษยแลวมีบุตร ๔ คน 
ทํากาลกิริยาแลวไปเกิดในเทวโลกอยางเดิม  ไดยินวา  วันหน่ึงของ 
สวรรคชั้นดาวดึงส  เปน ๑๐๐ ปของมนุษย  เพราะฉะนั้น  มาลาภารี 
เทวบุตรจึงยังไมไดกลับจากสวนสวรรค  เมื่อเห็นนางกลับไปจึงถามวา 
เมื่อตะกี้เจาไปไหนมา  นางเทพธิดานั้นเลาเรื่องใหฟง  มาลาภารีเทพบุตร 
เกิดธรรมสังเวชวา  อายุของมนุษยนอยจริงหนอ  เทากับนอนหลับแลว 
ต่ืนข้ึนฉะน้ัน  ครั้งน้ันภิกษุทั้งหลายทราบวา  นางปติปูชิกาทํากาลกิริยา 
แลว  ก็เขาไปเฝาทูลแดพระศาสดา  พระองคจึงทรงเลาเรื่องนาง 
ปติปูชิกาใหภิกษุเหลาน้ันเกิดธรรมสงัเวช  แลวจึงตรัสพระคาถานี้ 
            ปุปฺผานิ  เหว  ปจนินฺต     ผูทําท่ีสุด  ( คือมรณะ )  ยอมทําคน 
พฺยาสตฺตมนส  นร                       ที่มีใจของแลว  ในอารมณตาง ๆ 
อติตฺตเยว  กาเมสุ                        มัวเกบ็ดอกไมทั้งหลาย  ( คือปญจ- 
อนฺตโก  กุรุเต  วส.                       กามคุณ )  อยูนั้นเทียว  ผูไมเบื่อ 
                                                แลวในกามทั้งหลายทีเดียว  สู 
                                                อํานาจของตน.  
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                         ๓๗.  เรื่องมัจฉริยโกสิยเศรษฐี 
            พระบรมศาสดา  ทรงปรารภมัจฉริยโกสิยเศรษฐี  เปนคนตระหน่ี  
เหลือเกิน  อยากจะบริโภคขนมเบื้อง  ครั้นจะทําในท่ีเปดเผย  ก็กลัว 
คนอ่ืนจะขอกิน  จึงไปซอนทําในท่ีอยูของตนชั้นบน.  
            พระศาสดาทอดพระเนตรเห็นอุปนิสัยโสดาปตติผลของเศรษฐี 
พรอมดวยภรรยา  จึงตรสัเรียกพระโมคคัลลานเถระใหไปทรมาน 
พระเถระก็ไดไปทรมานเศรษฐีพรอมดวยภรรยา  ใหเกิดความเลื่อมใส 
ในพระพุทธศาสนาแลว  พาเศรษฐีกับภรรยาไปเฝา  พระศาสดา 
ไดทรงแสดงธรรมเทศนาใหเธอทั้งสอง  ดํารงอยูในโสดาปตติผล  พระ 
ภิกษุทั้งหลาย  จึงประชุมกันกลาวสรรเสริญคุณของพระโมคคัลลานะเถระ 
ตาง ๆ  พระองคจึงตรัสพระคาถานี้ 
            ยถาป  ภมโร  ปุปฺผ     แมลงผ้ึง  ไมทําดอกไม  วรรณ 
วณฺณคนฺธ  อเหย                  และกลิ่นใหเสียหาย  พาเอาแต 
ปเลติ  รสมาทาย,                   รสบินไป  แมฉันใด. 
เอว  คาเม  มนุี  จเร.                ผูรูพึงเที่ยวไปในบาน  ฉันนั้น. 
                           ๓๘.  เรือ่งปาฏิกาชีวก 
            พระบรมศาสดา  ทรงปรารภอาชีวกชื่อปาฏิกะ  หามนางคหปตานี 
ผูอุปฐายิกาของตนไมใหไปเฝา  ดวยกลัวจะคลายไปเสียจากตน  นาง 
คหปตานีจึงใหบุตรไปเชิญเสด็จพระศาสดา  มาเสวยภัตตาหารท่ีเรือน 
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ครั้นเสร็จภัตตกิจแลว  พระศาสดาทรงกระทําอนุโทนาดวยธรรมีกถา 
อันไพเราะ  นางเลื่อมใสถวายสาธุการ  เวลาน้ันอาชีวกอยูขางหลังบาน  
ไดยินดังนั้นก็โกรธ  รองดาปริภาษนางกับพระศาสดาโดยประการตาง ๆ 
จนนางต้ังสติอารมณไมอยู  พระองคจึงทรงเลาโลมดวยธรรมเทศนา  
แลวจึงตรัสพระคาถานี้ 
             น  ปเรส  วิโลมานิ.     ถอยคําหยาบท้ังหลาย  ของชน 
                                            เหลาอ่ืน  อันบุคคลไมควรมาทํา 
                                            ไวในใจ. 
น  ปเรส  กตากต,                    กิจของชนเหลาอ่ืน  ที่เขากระทํา 
                                            แลวและไมทําแลว  ( อันไมใช 
                                            หนาที่ของตน )  อันบคุคลไมควร 
                                            แล. 
อตฺตโนว  อเวกฺเขยฺย                 บุคคลควรพิจารณากิจท้ังหลายท่ี 
กตานิ  อกตานิ  จ.                    ทําแลว  และยังมิไดทํา  ของตน 
                                              ดีกวา. 
                          ๓๙.  เรื่องฉัตตปาณิอุบาสก 
             พระบรมศาสดา  ทรงปรารภฉัตตปาณิอุบาสก  ผูเปนบณัฑิต 
อนาคามี  พระเจาปเสนทิโกศลเชญิใหไปสอนธรรมในพระราชสํานัก 
ทานไมรับ  ทูลวาเปนกิจของบรรพชิต  พระราชาจึงไดเสด็จไปเฝาทูล  
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 ฺอาราธนาพระศาสดา  พระองคจึงรับสั่งใหเปนภาระของพระอานนท   
ครั้นกาลลวงไปจึงรับสั่งถามพระอานนทซา  ใครเรียนธรรมเปนอยางไร 
พระอานนทจึงทูลวา  นางมัลลิกาเรียนธรรมโดยเคารพ  นางวาสภขัตติยา 
ไมคอยเอาใจใส  พระองคจึงตรัสพระคาถานี้  
             ยถาป  รุจิร  ปุปฺผ     ดอกไม  มีทรวดทรงงามมีสี  แต 
วณฺณวนฺต  อคนฺธก,               หากลิ่นมิได  ( ยอมไมหอมแกผู 
                                          ทัดทรง )  แมฉันใด. 
เอว  สุภาสิตา  วาจา             วาจาซ่ึงเปนสุภาษิต  ยอมเปน 
อผลา  โหติ  อกุพฺพโต,          ของไมมีผลแกผูไมกระทําฉันนั้น, 
ยถาป  รุจิร  ปุปฺผ                  ดอกไม  มีทรวดทรงงาม  มีสีมีกลิน่ 
วณฺณวนิต  สคนฺธก,              ( ยอมหอมแกผูทัดทรง )  แมฉันใด. 
เอว  สุภาสิตา  วาจา             วาจาซ่ึงเปนสุภาษิต  ยอมเปนของ 
สผลา  โหติ  สุกุพฺพโต            มีผลแกผูที่ทําโดยเคารพฉันนั้น. 
                           ๔๐.  เรือ่งนางวิสาขา 
            พระบรมศาสดา  ทรงปรารภอุบาสิกาชื่อวิสาขา ผูมีบุญญาธิการ 
มาก  เกิดในตระกูลธนญชัยมหาเศรษฐี  มีลักษณะงามครบเบญจกัลยาณี 
มีกําลังมากเทา ๕ ชางสาร  เปนคนฉลาดเฉียบแหลม  เปนโสดาบัน 
แตอายุ ๗ ขวบ  เมื่อมีอายุ ๑๕-๑๖ ป  ไดทําการมงคลกับบุณณ- 
วัฑฒนกุมาร  ผูเปนบุตรของมิคารเศรษฐี  ไดทรมานตระกูลสามีมีพอผัว  
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เปนตน  ใหกลับเปนสัมมาทิฏฐิ  นางเจริญดวยลูกหลายเหลน  มีบุตร  
ชาย ๑๐ คน  บุตรหญิง ๑๐ คน  หลาน ๔๐๐ คน  เหลน ๘,๐๐๐ คน 
มีอายุ ๑๒๐ ป  มีรางกายเหมือนหญิงอายุ ๑๖ ป  เปนพุทธอุปฐายิกา 
และบํารุงพระภิกษุสงฆ  บริจาคเครื่องประดับมหาลดาปสาธน  ออก  
สรางวิหารบุพพาราม  ในกาลเมื่อสรางวิหารแลวเสร็จ  ไดเกิดปติ- 
ปราโมทย  เดินกลาวอุทานคาถารอบวิหาร  พระภิกษุทั้งหลายไดเห็น 
เชนนั้น  จึงทูลพระศาสดาวานางวิสาขารองเพลง  พระศาสดาจึง 
ทรงแสดงวา  นางวิสาขากลาวอุทานดวยเห็นความสําเร็จความปรารถนา 
ของตน  แลวจึงตรัสพระคาถานี้ 
            ยถาป  ปุปฺผราสิมฺหา     ชางดอกไมทํากลุมดอกไม  แต 
กยิรา  มาลาคุเณ  พห,ู               กองดอกไมใหมากได  แมฉันใด. 
เอว  ชาเตน  มจฺเจน                   กุศลอันสัตวผูเกิดมาแลว  ควร 
กตฺตพฺพ  กุสล  พหุ.                   ทําไวใหมากฉันนั้น. 
                          ๔๑.  เรื่องอานันทเถรปญหา 
            พระบรมศาสดา  ทรงปรารภปญหาของพระอานนทเถระ วันหน่ึง 
พระเถระไดรําพึงวาบรรดากลิ่นทั้งหลายท่ีเกิดจากราก  จากแกน จาก 
ดอก  ไปไดแตตามลมอยางเดียว  ไปทวนลมไมได  กลิ่นอะไรหนอ 
จึงจะไปทวนลมได  เมื่อดําริฉะน้ีแลว  จึงเขาไปเฝาทูลถามพระศาสดา 
พระองคจึงตรัสพระคาถานี้  
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            น  ปุปฺผคนฺโธ  ปฏิวาตเมติ,     กลิ่นดอกไมยอมไปทวนลมไมได.  
น  จนฺทน  ตครมลฺลิกา  วา,                 กลิ่นจันทน  หรือกฤษณา  และ 
                                                      กระลําพัก  ก็ไปทวนลมไมได.   
สตฺจ  คนฺโธ  ปฏิวาตเมติ,                สวนวากลิ่นของสัปบุรุษทั้งหลาย 
                                                      ยอมไปทวนลมได. 
สพฺพา  ทิสา  สปฺปุริโส  ปวายติ,          เพราะสัปบุรุษยอมฟุงเฟองไปได 
                                                      ทุกทิศ. 
จนฺทน  ตคร  วาป                              กลิ่นคือศีล  เปนเยี่ยมกวากลิ่น 
อุปฺปล  อถ  วสฺสิกี                             แหงคันธชาติทั้งหลายเหลาน้ี  คือ 
เอเตส  คนฺธชาตาน                           จันทน  คือกฤษณา  คือ  ดอกอุบล 
สีลคนฺโธ  อนุตฺตโร.                            คือดอกมะลิเครือ. 
              ๔๒.  เรื่องพระมหากัสสปเถรบิณฑบาตทาน 
            พระบรมศาสดา  ทรงปรารภการถวายบิณฑบาตแกพระมหา- 
กัสสปปเถระ  วันหน่ึงพระเถรเจาไดออกจากนิโรธสมาบัติ  มีประสงค 
จะโปรดทุคตชน  ครั้งน้ันทาวสักกเทวราชกับนางสุชาดาเทวธิดา 
แปลงเพศเปนยายกะตาทําการทอผาอยู ณ  ที่แหงหน่ึง  ในเมืองราชคฤห 
พระเถระจึงเขาไปบิณฑบาต  เมื่อ ๒ เฒาไดเห็นก็ทําเปนไมรูเนื้อรูตัว 
ละลาละลังจัดแจงบิณฑบาตตามมีตามไดถวาย  ครัน้พระเถรเจารับ 
บิณฑบาตแลว  ทราบวาทาวสักกะกับนางสุชาดาแปลงเพศมาลวงถวาย  
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บิณฑบาตดังนั้น  จึงรุกรานหามไมใหทําเชนนี้อีกตอไป  ทาวสักกเทวราช  
จึงเรียนถามวา  ทานท่ีขาพเจาลวงถวายเชนนี้  จะมีผลานิสงสหรือไม 
พระเถระตอบวามีดังน้ีแลว  ทาวเธอก็โสมนัสปรดีาเปลงอุทานภาษิต  
แลวเหาะกลับไปเทวโลก  พระผูมีพระภาคเจาไดทรงสดับเสียงนั้น  จึง 
ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาทรงเลาเรื่องใหฟง  แลวจึงตรัสพระคาถานี้ 
            อปฺปมตฺโต  อย  อนฺโธ     กลิ่นกฤษณาและจันทนนี้ใด  กลิ่น 
ยฺวาย  ตครจนฺทนี,                      นี้มีประมาณเล็กนอย. 
โย  จ  สีลวต  คนฺโธ,                   สวนวากลิ่นของคนผูมีศีลทั้งหลาย 
                                               อันใด. 
วาติ  เทเวสุ  อุตฺตฺโม.                  กลิ่นอันนั้นสูงสุดฟุงไปในเทพยดา 
                                               และมนุษยทั้งหลาย. 
                     ๔๓.  เรื่องพระโคธิกเถรปรินิพพาน 
            พระบรมศาสดา  ทรงปรารภปรินิพพานของพระอโคธิกเถระผูยัง 
ฌานใหบังเกิดข้ึนแลวเสื่อมไปถึง ๖ ครั้ง  โดยอํานาจโรคประจํากาย 
อันหน่ึง  ทานดําริวา  คติของผูที่เสื่อมจากฌานแลวไมเที่ยง  ใน 
ครั้งท่ีคํารบ ๗  ยังฌานใหเกิดข้ึนแลว  เอามีดโกนเชือดคอเจริญวิปสสนา 
สําเร็จพระอรหันตเลยปรนิิพพาน  ขณะเมื่อทานปรารภจะเชือดคอน้ัน 
มารไดเขาไปหามปรามตาง ๆ  เห็นไมไหว  จึงเขาไปทูลความน้ันแด 
พระศาสดา  พระองคก็ไมทรงหา  ครั้นปรินิพพานแลว  มารไดเที่ยว  
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ตามหาปฏิสนธิวิญญาณของทานในท่ีตาง ๆ  ก็มไิดพบ จึงเขาไปทูลถาม  
พระศาสดา  พระองคจึงตรัสพระคาถานี้ 
            เตส  สมฺปนฺนสีลาน     มารยอมไมประสบทาง  ของทาน  
อปฺปมาทวิหาริน                     ทั้งหลาย  ผูมีศีลถึงพรอมดวย 
สมฺมทฺา  วิมุตฺตาน             ผูอยูดวยความไมประมาท  ผูรู 
มาโร  มคฺค  น  วินฺทติ.            ชอบพนแลว. 
                                 ๔๔.  เรื่องครหทิน 
            พระบรมศาสดา  ทรงปรารภครหทินผูสาวกของนิครนถ  เปน 
สหายกับสิริคุตสาวกของพระองค  วันหน่ึงครหทินเกลี้ยกลอมสิริคุต 
อุบาสกใหเลื่อมใสในพวกนิครนถ  อวดอางนิครนถวาเปนผูสารพัดรู 
ทั้งอดีตอนาคตปจจุบัน  สิริคุตจึงใหครหทินนิมนตพวกนิครนถ  เพ่ือ 
ทําภัตกิจท่ีเรือนตน  แลวจัดการใหคนขุดหลุมใสคูถลงในหลุมนั้น 
มีเครื่องปดเรียบรอยดี  ครัน้ถงึกําหนด  ครหทินก็นาํพวกนิครนถมา 
พากันตกลงในหลุมคูถดวยกันทั้งหมด  สิริคุตจึงกลาววาทานเปนผู 
สารพัดรูทั้งอดีตอนาคตปจจุบัน  ทําไมจึงตกลงในหลุมคูถเลา  วาแลว 
พากันโบยตีพอแกใจแลวปลอยไป  ครหทินกับพวกนิครนถก็ไดรับความ 
อับอายอันเจ็บแสบ  แตแกลงทําดีตอดวยคิดจะแกตัวบาง  ครั้นไดโอกาส 
จึงใหสิริคุตอาราธนาพระพุทธเจาพรอมดวยภิกษุสงฆไปทําภัตกิจท่ีบาน 
ใหขุดหลุมเอาถานเพลิงใส  ปกปดโดยเรียบรอย  ครั้นถึงเวลา  พระ  
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ศาสดาพรอมดวยภิกษุสงฆไดเสด็จไป  ถานเพลิงในหลุมนั้นกลายกลับ  
เปนดอกบัวรองรับพระบาท  ครหทินไดเห็นเชนน้ัน  ก็หลากใจเลื่อมใส 
ในพระพุทธานุภาพ  พระองคจึงตรัสพระคาถา.  
           ยถา  สงฺการธานสฺมึ     ดอกบัวมีกลิ่นดีพึงเกิดในกองแหง 
อุชฺฌิตสฺมึ  มหาปเถ                หยากเยื่ออันเขาท้ิงแลวริมทางใหญ 
ปทุม  ตตฺถ  ชาเยถ                  นั้น  ยังเปนที่ชอบใจ  ฉันใด. 
สุจิคนฺธ  มโนรม. 
เอว  สงฺการภูเตสุ                     พระสาวก  ของพระสัมมาสัมพุทธ- 
อนฺธภูเต  ปุถุชฺชเน                   เจา  ( แมเกิด )  ในหมูชนผูเปนดัง 
อติโรจติ  ปฺาย                   หยากเยื่อ  ยอมรุงเรอืงลวงปุถุชน 
สมฺมาสมฺพุทธฺสาวโก.                ทั้งหลาย  ที่เปนผูมืดดวยปญญา 
                                               ฉันนั้น.  
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                                    พาลวรรคที่ ๕   
                           ๔๕.  เรือ่งอัญญตรบุรุษ 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภพระเจาปเสนทิโกศลกับบรุุษผูหน่ึง 
พระเจาปเสนทิโกศล มพีระราชประสงคจะแยงภรรยาของบุรุษผูนั้น 
จึงประกอบราโชบายจะฆาบุรุษผูนั้นเสีย  บรุุษผูนั้นรูตัวก็ตกใจ  ไมแล 
เห็นผูใดท่ีจะเปนที่พ่ึง  เห็นแตพระพอจะเปนที่พึงได  จึงไดไปซอนตน 
นอนอยูในวิหาร  ในคืนนั้นพระเจาปเสนทิโกศลทรงเรารอนดวยกาม 
บรรทมไมหลับ  ครั้นดึกสงัดไดยินเสียงเปรตรองวา  ทุ. ส. ส. โส. 
ก็ตกพระทัยกลัวตอมรณภัย  นางมัลลกิาราชเทวี  จึงทูลแนะนําใหไป 
เฝาทูลถามพระพุทธเจา  ทาวเธอก็ทรงกระทําตามนางมัลลิกา  พระ 
ศาสดาจึงตรัสพระธรรมเทศนา  ใหคลายวิตกเกิดธรรมสังเวชเห็นโทษ 
ของกามมิจฉาจาร แลวจึงตรัสพระคาถานี้  ( บุรุษนั้นไดสําเร็จโสดา- 
ปตติผล ) 
           ทีฆา  ชาครโต  รตฺติ      ราตรีของคนต่ืนอยู  ( ดวยธรรม ) 
                                              อยูขางนาน. 
ทีฆ  สนฺตสฺส  โยชน,                 โยชนของคนเหนื่อยแลวอยูขางไกล. 
ทีโฆ  พาลาน  สสาโร                สังสารวัฏของคนพาลท้ังหลายผู 
สทฺธมฺม  อวชิานต.                    ไมรูสทัธรรมอยูยอมยาว.  
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                  ๔๖.  เรื่องพระมหากัสสปเถรสัทธิวิหาริก 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภสัทธิวิหาริกของพระมหากัสสปเถระ  
เธอไดแสดงวัตรที่สัทธิวิหาริกรูปอ่ืนทําแลวเพ่ือพระเถระ  เปนเหมือน 
ตนกระทําเอง พระเถรเจาทราบความก็ใหโอวาทส่ังสอน  เธอกลบัโกรธ 
วันหน่ึงพระเถระไมอยู  ไดทุบตอยเครื่องสมณบริโภคของทาน  แลว 
เอาไฟเผาบรรณศาลาหนีไป  ภิกษุรูปหนึ่งไดทรงความน้ัน  จึง 
มาเฝาทูลแดพระศาสดา  พระองคจึงตรัสเลาเรื่องอดีตกาล  ครั้งเมื่อ 
สัทธิวิหาริกนั้นเปนวานร  มหากัสสปะเปนนกขม้ินเหลืองออน  ครั้น 
ฝนตกลงวานรไมมีที่อาศัย จึงเขาไปใกลรังของนกขมิ้นเหลืองออน ๆ 
จึงกลาวคําเยาะเยยวา  ทานมีศีรษะและมือเทาเหมือนคน  ทําไมจึงไมทํา 
บานเรือนอยู  วานรโกรธเขารื้อรังนกขม้ินเหลืองออนนั้นเสีย  ในที่สุด 
อดีตนิทาน  จึงตรัสพระคาถานี้ 
           จร ฺเจ  นาธิคจฺเฉยฺย.     ถาบุคคลเมื่อเท่ียวไปไมพึงประสบ 
เสยฺย  สทิสมตฺตโน,                    ซึ่งสหายผูประเสริฐกวาก็ดี  ผูเสมอ 
                                                แกตนกด็ี. 
เอกจริย  ทฬฺห  กยิรา,                 พึงทําความเปนคนเดียวเที่ยวไป 
                                                 ใหมั่น. 
นตฺถิ  พาเล  สหายตา.                 เพราะคุณสมบัติเครื่องเปนสหายไม 
                                                 มีในคนพาล.  
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                           ๔๗.  เรือ่งอานันทเศรษฐี  
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภอานันทเศรษฐี  เปนผูมีความตระหน่ี 
มาก  มีบุตรชื่อมูลสิร ิ ไดฝงทรัพยไว ๕  แหงไมบอกแกใคร  ครั้นทํา  
กาลกิริยาแลว  ไดไปเกิดในตระกูลของคนจัณฑาล  มีอัตภาพวิกล 
วิการไปตาง ๆ  ไมสมประกอบ  ต้ังแตวันต้ังปฏิสนธิมา  ตระกูล 
จัณฑาลน้ัน  หาเลี้ยงชีพโดยฝดเคือง  จนมารดาเลี้ยงไมได  ปลอยให 
ไปเที่ยวขอทานกินเอง  วันหน่ึงไดเดินพลัดเขาไปในบานเดิมของตน 
เขาขับไลโบยตีโดยสาหัส  เวลาน้ันพระศาสดามีพระอานนทเปนปจฉา- 
สมณะ  เสด็จไปในท่ีนั้นทอดพระเนตรเห็นทารกนั้น  จึงตรัสบอกแก 
มูลสิริเศรษฐีวา  ทารกนั้นคืออานันทเศรษฐีผูเปนบิดาของทาน  มูลสิร ิ
เศรษฐีไมเชื่อ  จึงรับสั่งใหทารกนั้นบอกขุมทรัพยที่ตนไดฝงไวแกมูลสิร ิ
แลวจึงตรัสพระคาถานี้ 
           ปุตฺตามตฺถิ  ธนมตฺถิ      คนพาลยอมยากเย็นอยูดวยความ 
อิติ  พาโล  วหิ ฺติ,                สําคัญวาบุตรทั้งหลายของเรามีอยู 
                                               ทรัพยของเรามีอยู, 
อตฺตา  หิ  อตฺตโน  นตฺถิ,            อันที่จริงตนของตนยอมไมมี, 
กุโต  ปุตฺตา  กุโตต  ธน.             บุตรทัง้หลายจักมีแตที่ไหน ทรัพย 
                                                จักมีแตที่ไหน.  
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                          ๔๘.  เรื่องคัณฐิเภทกโจร  
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภพวกคัณฐิเภทกโจรเปนโจรผูลวงลัก 
ในโจรพวกนั้นมีโจรสองคนชวนกันไปสูเชตวันวิหาร  กับดวยมหาชน 
ผูไปฟงธรรม  โจรคนหนึ่งไดฟงธรรมสําเร็จโสดาปตติผล โจรคนหน่ึง  
มุงมองของท่ีตนจะลัก  ลักของไดประมาณ ๕ มาสก  ที่เขาผูกไวชาย 
ผาของคนหน่ึง ไดเอาของน้ีมาจัดการเลี้ยงดูกันที่บานของตน  เยาะเยย 
เพ่ือแกลงกลาวกับภรรยาของตนวา  ตนเปนบัณฑิต  สวนโจรผูเปน 
โสดาบัน  จึงเขามาเฝาทูลถามความน้ันแดพระศาสดา พระองคจึงตรัส 
พระคาถานี้ 
           โย  พาโล  ม ฺตี  พาลฺย,     คนใดเปนคนพาล  ยอมรูสึกความ 
                                                      ที่แหงตนเปนพาลได 
ปณฺฑิโต  วาป  เตน  โส,                   ดวยความรูสึกน้ัน  คนนั้นจะ 
                                                      กลบัเปนบัณฑิตไดบาง, 
พาโล  จ  ปณฺฑิตมานี,                      ก็แตวาคนใดเปนพาล  กลบัมี 
                                                       ความสําคัญวาตนเปนบัณฑิต 
ส  เว  พาโลติ  วุจิจติ.                        คนนั้นแลเราเรียกวาพาลละ. 
                             ๔๙.  เรือ่งพระอุทายิเถระ 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภพระอุทายิเถระ  ไปน่ังทําทาอยูที่โรง 
ธรรมสภาประดุจพระมหาเถระ  พระภิกษุอาคันตุกะไดมาเห็นสําคัญวา  
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เปนพหุสูต  จึงเขาไปถามปญหา  พระอุทายีแกไมได  จึงพากันติเตียน  
วาอยูในวิหารเดียวกันกับพระพุทธเจายังไมรูจักธรรม  จึงไปทูลถาม 
ความน้ันแดพระศาสดา  พระองคจึงตรัสพระคาถานี้  
           ยาวชีวมฺป  เจ  พาโล     ถาคนพาลเขาไปนั่งใกลบัณฑิตจน 
ปณฺฑิต  ปยิรุปาสติ,                 ตลอดชีวิต 
น  โส  ธมมฺ  วิชานาติ,              เขายอมหารูธรรมไม 
ทพฺพิ  สูปรส  ยถา.                   เหมือนชอนไมรูรสแกง  ฉะนั้น. 
                          ๕๐.  เรื่องปาเฐยยกภิกขุ 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภพวกปาเฐยยกภิกษุ  ประมาณ ๓๐. 
คือพระภิกษุพวกภัททวัคคิยกุมาร  ผูไดรับเอหิภิกขุอุปสมบท ในครั้ง 
ปฐมกาล  ภายหลังไดมาเฝาพระองค  ฟงพระธรรมเทศนาสําเร็จ 
พระอรหันต  พระภิกษุทั้งหลาย  พูดสรรเสริญทานวา ตรัสรูงาย  พระ 
ศาสดาจึงตรัสพระคาถานี้ 
           มุหุตฺตมป  เจ  วิ ฺ ู     ถาวิญูชนเขาไปน่ังใกลบัณฑิตอยู 
ปณฺฑิต  ปยิรุปาสติ,                 แมครูเดียว 
ขิปฺป  ธมฺม  วิชานาติ,               ยอมรูธรรมไดฉับพลัน 
ชิวฺหา  สูปรส  ยถา.                   เหมือนลิ้นรูรสแกง  ฉะนั้น.  
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                          ๕๑.  เรื่องสุปปพุทธกุฏฐิ 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภสุปปพุทธกุฏฐิ  ไดฟงธรรมเทศนา   
สําเร็จพระโสดาปตติผล  เชื่อมันในรตันตรัย  ครั้งน้ันทาวสักกเทวราช 
มีเทวประสงคจะทรงลองดูวาจะจริงหรือไม  จึงเสด็จมหาสุปปพุทธ  
แลวตรัสวา  ถาทานกลาววา  พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  ไมใช 
พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ  ดังนี้แลว  เราจะใหทรัพยเปนอัน 
มากแกทาน  สุปปพุทธจึงตอบวา  เราไมใชคนจน  เราเปนคนมีอริย- 
ทรัพย  ทาวสักกเทวราชไดทรงสดับก็ทรงเลื่อมใส  มาเฝาทูลความน้ัน 
แดพระศาสดา  สุปปพุทธก็ไดมาเฝาพระศาสดาเหมือนกัน  ครั้น 
สุปปพุทธทูลลาไปแลวไมนาน  นางโคแมลูกออนซ่ึงเคยเปนเวรกัน 
ไดปลงชีพสุปปพุทธเสีย  พระภิกษุทั้งหลายไปเฝาทูลเหตุนั้นแดพระ 
ศาสดา  พระองคจึงตรัสพระคาถานี้ 
           จรนติฺ  พาลา  ทมุเฺมธา     คนพาลผูมีปญญาทรามทั้งหลาย 
อมิตฺเตเนว  อตฺตนา                     ทํากรรมลามก  ซึง่เปนของมีผล 
กโรนฺตา  ปาปก  กมฺม                   เผ็ดรอนอยูดวยตน  เหมือนศัตรู 
ย  โหติ  กฏกปฺผล.                        ผูไมใชมิตรเที่ยวไป. 
                              ๕๒.  เรื่องนายกสกะ 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภชาวนาคนหน่ึง  พระองคทรงเห็น 
อุปนิสัยโสดาปตติมรรคของเขา  จึงไดเสด็จไปท่ีนาในเวลาเขากําลัง  
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ทํานาอยู  ไดทอดพระเนตรเห็นถุงทรัพย  อันพวกโจรทําตกไวที่นาน้ัน 
จึงตรัสบอกใหพระอานนทดูอสรพิษ  ครั้นเจาของติดตามมาพบเห็น 
ถุงทรัพยอยูในนาของบุรุษน้ัน  จึงจับตัวเอาไปหาวาเปนโจร  เขาใหการ  
วาเขาไมไดลัก อางพระศาสดากับพระอานนทเปนพยาน  พระราชาจึง 
นําตัวเขาไปเฝาพระศาสดา  ทูลถามเรื่องที่เขาอางนั้น  พระองคจึงทรง 
รับวา  ไดเห็นอยูกอนจริง  แลวจึงตรัสพระคาถานี้ 
           ย  ต  กมฺม  กต  สาธุ     คนทํากรรมใดแลว  ยอมตาม 
ย  กตฺวา  อนตุปฺปติ                  เดือดรอน  มีหนาชุมดวยนํ้าตา 
ยสฺส  อสฺสมุโุข  โรท                   รองไหเสวยผลของกรรมใดอยู 
วิปาก  ปฏิเสวติ.                       กรรมที่เขาทําแลวนั้น  ไมดีเลย. 
                        ๕๓.  เรื่องนายสุมนมาลาการ 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภนายสุมนมาลาการ  เคยเก็บดอกมะลิ 
ไปถวายพระเจาพิมพิสารทุกวัน  วันหนึ่งเขาไดพบพระศาสดามีจิตยินดี 
เลื่อมใส  เอาดอกมะลินั้นถวายเปนพุทธบูชา  ความบูชาอันนั้นก็มี 
ปาฏิหาริยนาอัศจรรย  พระเจาพิมพิสารทรงทราบก็ทรงเลื่อมใส  พระ 
ราชทานสมบัติเปนอันมาแกนายสุมนมาลาการน้ัน  พระภิกษุทั้งหลาย 
ไดประชุมกนัสรรเสริญพุทธานุภาพ  และกิจกรรมของนายมาลาการน้ัน 
พระศาสดาเสด็จมาแสดงธรรมมีกถาแลว  จึงตรัสพระคาถาน้ี  
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           ต ฺจ  กมมฺ  กต  สาธุ     บุคคลทํากรรมใดแลวยอมไมตาม 
ย  กตฺวา  นานุตปฺปติ                 เดือดรอน  ถึงความอ่ิมใจ มีใจดี 
ยสฺส  ปตีโต  สุมโน                    เสวยผลของกรรมใดอยู  กรรมที่ 
วิปาก  ปฏิเสวตี.                       บุคคลทําแลวน้ันแล  เปนการดี. 
                          ๕๔. เรื่องนางอุบลวัณณาเถรี  
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภนางอุบลวัณณาเถรี  ในกาลเม่ือ  
ทานเปนคฤหัสถ  เปนเศรษฐีธิดาในเมืองสาวัตถี  มีพระราชามหา- 
เศรษฐีเปนอันมาก  ไดสงบรรณาการไปขอ  จนเศรษฐีบิดาผูไมรูจะ 
ใหแกใคร  จึงแนะนําใหธิดาของตนบวช  นางไดฟงคําของบิดาก็พอใจ 
ยินดีรับ  จึงไปบวชในสํานักพระภิกษุณี  บวชแลวไมชาวันก็ไดสําเร็จ 
พระอรหันต  ครั้งน้ันนันทมาณพผูเปนบุตรของลุง  มีจิตปฏิพัทธใน 
พระเถรี ต้ังแตทานยังเปนคฤหัสถ  ครัน้ไดโอกาสจึงเขาไปประทุษราย 
ทาน  สําเร็จความประสงคของตนแลว  แผนดินสูบไปเกิดในมหาอเวจี 
พระศาสดาจึงตรัสพระคาถานี้ 
มธุวา  ม ฺตี  พาโล                บาปยอมไมใหผลเพียงใด 
ยาว  ปาป  น  ปจฺจติ,                คนพาลยอมสําคัญบาปราวกะน้ําผ้ึง 
                                               เพียงนั้น 
ยทา  จ  ปจฺจตี  ปาป,               ตอเมื่อใดบาปใหผล 
อถ  ( พาโล )  ทุกขฺ  นิคจฺฉติ.     เมื่อน้ัน  คนพาลยอมประสบทุกข.   
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                          ๕๕.  เรือ่งชัมพุกาชีวก  
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภชมัพุกาชีวก  ครั้งพระกัสสปสัมมา-  
สัมพุทธกาล  เคยเปนภิกษุดาปริภาษพระอรหันตขีณาสพรูปหน่ึง  ดวย 
กรรมอันนั้น  ตองเสวยทุกขในอเวจีนรกสิ้นพุทธันดรหน่ึง  มาใน 
พุทธกาลน้ี  ไดมาเกิดในเมืองราชคฤห  เปลือยกายไมนุงหมผา  กิน  
แตคูถอยางเดียว  ชอบนอนท่ีแผนดิน  เวลาผมยาวมาก็ใชถอน 
มหาชนพากันเลื่อมใสโดยมาก  ตกแตงโภชนะมาวิงวอนใหบริโภค 
เขาเสียไมได  จึงเอาปลายหญาคาจุมโภชนะนั้น ๆ  แลวแตะที่ปลายลิ้น 
ประพฤติอยูเชนนี้ถึง ๕๕ ป 
           พระพุทธเจาไดทอดพระเนตรเห็นอุปนิสัย  จึงเสด็จออกมาอาศัย 
ณ  ที่ใกลชัมพุกาชีวกอยูนั้น  ในเวลาราตรีปฐมยาม  ทาวมหาราช 
ทั้ง ๔  มาเฝา  ในมชัฌิมยาม ทาวสักกเทวราชมาเฝา  ในปจฉิมยาม 
ทาวมหาพรหมมาเฝา  มีแสงสวางรุงโรจนตลอดราตรี  อาชีวกไดเห็น 
นึกอัศจรรยใจ  รุงข้ึนเขาไปเฝา ทูลถามพระศาสดา  พระองคจึงตรัสบอก 
โดยลําดับ  แลวตรัสธรรมเทศนาใหชัมพุกาชีวกสําเร็จพระอรหันตพรอม 
ดวยปฏิสัมภิทา  ครั้งน้ันมหาชน  ไดพากันมาในท่ีนั้นเปนอันมาก  เกิด 
ความสนเทหวา  พระสมณะกับชีวกใครจะเปนใหญกวากัน  พระองค 
ทรงทราบ  จึงรับสั่งใหพระเถรเจาแกความสงสัยของประชุมชน  แลว 
จึงตรัสพระคาถานี้  
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           มาเส  มาเส  กุสคฺเคน     คนพาลพึงบริโภคโภชนะดวย 
พาโล  ภุ ฺเชถ  โภชน,               ปลายแหงหญาคา  ในเดือน ๆ  
น   ฺส  สงฺขาตธมฺมาน                   เขายอมไมถึงเส้ียวที่ ๑๖ อันหน่ึง 
กล  อคฺฆคิ  โสฬสึ.                     แหงทานท่ีมีธรรมอันนับพรอมแลว 
                                                ทั้งหลาย  ( ต้ังแตโสดาบันบุคคล  
                                                 ข้ึนไป. ) 
                              ๕๖.  เรื่องอหิเปรต 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภอหิเปรตตัวหน่ึง  อยูที่เขาคิชฌกูฏ 
มีอัตภาพเหมือนงู  ยาวประมาณ  ๒๐  โยชน  มีศีรษะเหมือนคน 
พระโมคคัลลานเถระไดเห็นแลว  จึงพูดกับพระลักขณเถระ  หนาท่ีนั่ง 
พระศาสดา  พระองคทรงรับเปนพยานของพระโมคคัลลานเถระ  ภิกษุ 
ทั้งหลายจึงทูลถามบุรพกรรมของเปรตนั้น  พระองคจึงตรัสเลาเรื่อง 
อดีตกาล  เมื่อครั้งเปรตนั้น  เคยเปนชาวนา  เห็นหมูมนุษยเดิน 
ย่ําเหยียบนาของตนไปอุปฐากพระปจเจกพุทธเจา  วันหน่ึงพระปจเจก- 
พุทธเจาไมอยู  จึงลอบเขาไปทุบตอยเครื่องภาชนะใชสอย  แลวเอา 
ไฟเผาบรรณศาลาเสีย  ดวยกรรมอันนัน้  ตองไปเกิดในนรกชั่วแผนดิน 
หนาข้ึนโยชนหน่ึง  แลวจึงมาเกิดเปนอหิเปรตอยูที่เขาคิชฌกูฏ  ในที่สุด 
อดีตนิทาน  จึงตรัสพระคาถานี้ 
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           น  หิ  ปาป  กต  กมฺม     กรรมลามกท่ีคนพาลทําแลวยังไม 
 
สชฺชุขีรว  มจฺุจติ,                       ใหผลเดี๋ยวน้ันก็มี  ดังนํ้านมสด  
                                                ยังไมแปรไป  ในขณะนั้น  ฉะนั้น  
ฑหนฺต  พาลมเนฺวติ,                   บาปน้ันตามเผาคนพาลอยู 
ภสฺมาจฺฉนฺโนว  ปาวโก.               เหมือนไฟอันเถากลบไว  ฉะน้ัน 
                              ๕๗.  เรื่องสัฏฐีกูฏเปรต 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภสัฏฐีกูฏเปรตตัวหน่ึง  อยูที่เขา 
คิชฌกูฏ  มีอัตภาพสูงประมาณสามคาพยุต  ( คือสามรอยเสน )  อัน 
เหล็กแดงประมาณ ๖ หม่ืน  ตกลงประหารท่ีศีรษะแลวๆ เลา ๆ พระ- 
โมคคัลลานเถระเห็นแลวจึงพูดกับพระลักขณเถระหนาที่นั่ง  พระองค 
จึงทรงรับเปนพยานของพระโมคคัลลานเถระดวย  พระภิกษุทั้งหลาย 
จึงทูลถามบุรพกรรมของเปรตนั้น  พระองคจึงตรัสเรื่องอดีตกาล 
ครั้งหนึ่งมีบุรุษเปลี้ยชํานาญในการดีดกรวด  พระราชารับสั่งใหหามา 
ตรัสวา  ปุโรหิตของเราคนหน่ึงเปนคนพูดมาก  เวลาท่ีเขามาเฝาอาปาก 
จะพูด ณ เวลาใดแลว  ใหดีดมูลแพะเขาไปในปาก  บุรุษเปลี้ยนั้นก็รับ 
กระทําไดตามพระราชประสงค  ต้ังแตนั้นมาปุโรหิตก็ซาพูดมาก  พระ 
ราชาก็ทรงยินดีจึงพระราชทางสิ่งของตาง ๆ  แกบรุุษเปลี้ยนั้น  ครั้งน้ัน 
มีบุรุษผูหน่ึง  ยอมตัวเปนศิษยขอเรียนศิลปะอันนั้นจากบุรุษเปลี้ย  ครั้น 
ไดแลวจะใครลองศิลปะ  วันหน่ึงไดเห็นพระปจเจกพุทธเจา  เขาใจ  
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วาทานไมมีมารดาบิดา  จึงดีดกอนกรวดเขาทางหูขางขวาทะลุออกขาง  
ซาย  พระปจเจกพุทธเจา  ก็ดับขันธปรินิพพาน  ดวยกรรมอันนัน้ 
ตองไปเกิดในอเวจีนรก  ชั่วแผนดินหนาข้ึนโยชนหน่ึง  แลวจึงมาเกิด 
เปนสัฏฐีกูฏเปรตอยูที่เขาคิชฌกูฏ  ในที่สุดอดีตนิทาน  ตรัสพระคาถานี้  
           ยาวเทว  อนตฺถาย     ความรูยอมเกิดแกคนพาลเพียง 
ตฺต  พาลสฺส  ชายติ,          เพื่อความฉิบหายมิใชประโยชน 
                                           ถายเดียว 
หนฺติ  พาลสฺส  สุกฺกส,            ยอมขจัดสวนแหงธรรมขาวของคน 
                                            พาลเสีย 
มุทฺธมสฺส  วปิาตย.                 ยังปญญาของเขาใหตกไปอยู. 
                           ๕๘.  เรือ่งพระสุธัมมเถระ 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภพระสุทธรรมเถระ  เจาอาวาสอัมพา- 
กฎวันเมืองมัจฉิกาสณฑ  เห็นจิตตคหบดีผูอนาคามีอุปฐากตน  ไป 
เลื่อมใสในพระอัครสาวก  ผูเปนอาคันตุกะไปในท่ีนั้นมากกวาตน  และ 
นิมนตอาคันตุกะกอน  นมินตตนภายหลัง  มีความริษยาโกรธคฤหบดี 
กลาวถอยคําแดกดันตาง ๆ  ทิ้งอาวาสน้ันมาเฝาทูลพระศาสดา  พระองค 
จึงรับสั่งใหเธอไปขอขมาโทษจิตตคหบดีเสีย  แลวจึงตรัสพระคาถานี้ 
           อสนตฺ  ภาวมิจฺเฉยฺย,     ภิกษุพาลพึงปรารถนาความยกยอง 
                                              อันไมมีในตน  
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ปุเรกฺขาร ฺจ  ภิกขฺูส,ุ            และความกระทําในเบ้ืองหนา  ( คือ 
                                           เปนหัวหนา )  ในภิกษุทั้งหลาย   
อาวาเสสุ  จ  อิสฺสริย,            และความเปนอิสระในอาวาส 
                                           ทั้งหลาย  
ปูชา  ปรกุเลสุ  จ,                  และความบูชาทั้งหลาย  ในตระกลู 
                                            แหงชนเหลาอ่ืน 
มเมว  กตม ฺนฺตุ                 คฤหัสถ  บรรพชิต  ทั้งสองพวก  จง 
คิหิปพฺพชิตา  อุโภ,                  สําคัญกิจท่ีคนอ่ืนทําแลววา  ของ 
                                              เรา 
มเมว  อติวสา  อสฺส,ุ                 จงอยูอํานาจเราราบทีเดียว 
กิจฺจากิจฺเจสุ  กิสฺมิ ฺจิ,              ในกิจนอยกิจใหญไมวากิจอะไร ๆ. 
อิติ  พาลสฺส  สงฺกปฺโป,               ความดําริของภิกษุพาลอยางนี้ 
อิสฺสา  มาโน  จ  วฑฺฒติ.            ริษยาและมานะยอมเจริญแกเขา. 
                              ๕๙.  เรื่องวนวาสีติสสเถระ 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภวนวาสีติสสเถระ  เปนบุตรอุปฐาก 
ของพระสารีบุตร  มีความเลื่อมใสในพระเถระแตยังเล็ก  ครั้นอายุ 
ได ๗ ขวบ  ไดบวชเปนสามเณรในสํานักพระเถระ  เปนผูบริบูรณ 
ดวยลาภสักการะเปนอันมาก  แตทานหายินดีในลาภสักการะอันนั้นไม 
ไปเฝาทูลขอพระกรรมฐานแตสํานักพระศาสดา  แลวเขาไปอยูในปา  
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กระทําความเพียรจนบรรลุพระอรหันตในพรรษานั้น  พระภิกษุทั้งหลาย 
ไดประชุมกนัพูดสรรเสรญิคุณของสามเณรวา  กระทํากิจท่ีบุคคลกระทํา 
ไดโดยยาก  สละลาภสักการะเห็นปานฉะนั้น  แลวเขาไปอยูในปาเลี้ยงชีพ  
ดวยอาหารอันสํารวม  พระศาสดาไดเสด็จมาในท่ีประชุมนั้น  จึงตรัส  
พระคาถานี้ 
           อ ฺา  ห ิ ลาภูปนิสา,     ปฏิปทาเขาไปอาศัยลาภอันอ่ืนตาง 
                                                  หาก 
อ ฺา  นิพฺพานคามินี,                เขาไปอาศัยพระนิพพานอันอ่ืน 
                                                  ( คนละอัน ) 
เอวเมต  อภิ ฺาย                      ภิกษุผูสาวกของพระพุทธเจารูเหตุ 
ภิกฺขุ  พุทฺธสสฺ  สาวโก,                  นี้  อยางนี้แลว 
สกฺการ  นาภนินฺเทยฺย,                  ไมควรเพลินสักการะนัก 
วิเวกมนุพฺรหูเย.                            พึงยังวิเวกใหเจริญโดยลําดับ.  
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                               บัณฑิตวรรคท่ี ๖  
                           ๖๐.  เรื่องพระราธเถระ  
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภพระราธะผูมีอายุ  เม่ือทานเปน 
คฤหัสถ  เปนพราหมณเข็ญใจ  อาศัยพระภิกษุทั้งหลายเลี้ยงชีพอยู 
ในวิหาร  ไดกระทําการแผวถางปดกวาดตามบริเวณวิหาร.  พระศาสดา 
ไดทอดพระเนตรเห็นอุปนิสัยพระอรหัตตผล  จึงเสด็จเขาไปทาง 
ปราศรัยดวย  พราหมณนั้นจึงทูลวาอยากจะบวช  พระศาสดาจึงให 
ประชุมสงฆ  รับสั่งถามวาใครระลึกถงึอุปการของพราหมณนี้ไดบาง 
พระสารีบุตรเถระ  จึงทูลวาขาพระองคระลึกได  พราหมณนี้เคยให 
ภิกษาทัพพีหนึ่ง  พระองคจึงทรงอนุญาตใหพระสารีบุตรบวช  ครั้น 
ทานบวชแลวไดเปนผูวางายอยางยิ่ง  รับคําสั่งสอนของพระเถระโดย 
เคารพ  ไมชานักก็ไดสําเร็จพระอรหันต  พระภิกษุทั้งหลายประชุมกัน 
สรรเสริญพระสารีบุตรวา  เปนผูกตัญูกตเวที  สรรเสริญพระราธะ 
ผูมีอายุวาเปนผูวางายจริง  พระศาสดาไดเสด็จมาในท่ีประชุม  แลวจึง 
ตรัสพระคาถานี้ 
           นิธีนว  ปวตฺตาร     บุคคลพึงเห็นบัณฑิตใด  ที่ม ี
ย  ปสฺเส  วชฺชทสฺสิน          ปญญากลาววาขมข่ีชี้โทษใหเห็น 
นิคฺคยฺหวาทึ  เมธาว,ึ          เหมือนคนท่ีบอกขุมทรัพยใหฉะน้ัน 
ตาทิส  ปณฺฑิต  ภเช,         ควรคบบัณฑิตเชนนั้นไว 
ตาทิส  ภชมานสฺส,             เพราะเม่ือคบบัณฑิตเชนนั้นอยู 
เสยฺโย  โหติ  น  ปาปโย.      ยอมมีแตคุณ  หาโทษมิได.  
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                       ๖๑.  เรื่องอัสสชิปุนัพพสุกภิกขุ  
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภภิกษุอัสสชิและปุนัพพสุกะ  เปน 
ภิกษุในจํานวนพวกฉัพพัคคิยะ เปนสัทธิวิหาริกของพระอัครสาวก  
แตเปนภิกษุอลัชชีประพฤติอนาจาร  กระทําการกุลทูสก  เลี้ยงชีพดวย 
ปจจัยนั้น  อาศัยที่เขากีฏาคีรี  กับภิกษุ ๕๐๐  ผูเปนบริวารของตน 
พระศาสดาทรงทราบ  รบัสั่งใหหาพระอัครสาวกทั้ง ๒ มา  ทรง 
อนุญาตใหไปทรมานสั่งสอนพระภิกษุทั้งหลายเหลาน้ัน  แลวจึงตรัส 
พระคาถานี้ 
           โอวเทยฺยานุสาเสยฺย,     บัณฑิตควรสอน  ควรพร่ําสอน 
อสพฺภา  จ  นิวารเย,                 และควรหามเสียจากกรรมของ                
                                               อสัตบุรุษ  ( คืออกุศลกรรม ) 
สต  ห ิ โส  ปโย  โหติ,                บัณฑิตนั้นจะเปนที่รักของสัตบุรุษ 
                                                ทั้งหลายเทียว 
อสตฺ  โหติ  อปฺปโย.                    ยอมไมเปนที่รักของอสัตบุรุษ 
                                                 ทั้งหลาย. 
                           ๖๒.  เรือ่งพระฉันนเถระ 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภพระฉันนเถระ  เปนคนด้ือวายาก 
สอนยาก  ถอืตนวาเปนขาหลวงเดิม  กลาวอยูวา  เราไดตามเสด็จ 
พระลูกเจาออกมหาภิเนษกรมณ  เวลานั้นเราไมเห็นใครสักคนเดียว 
มาเวลาน้ี  มีผูกลาววาเราเปนอัครสาวกดังน้ี  
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           พระศาสดาทรงทราบรับสั่งใหหาตัวมาเทศนาส่ังสอน  สรรเสริญ 
คุณของพระอัครสาวกวา  เปนผูควรสมาคม  แลวจึงตรัสพระคาถานี้  
( พระฉันนะก็ยังคงด้ืออยูอยางนั้น  ตอพระผูมีพระภาคเจาปรินิพพาน 
แลว  จึงเรียบรอยสําเร็จพระอรหันต ) 
           น  ภเช  ปาปเก  มตฺิเต,     คนไมควรคบมิตรชั่วท้ังหลาย 
น  ภเช  ปุริสาธเม,                       ไมควรคบบุรุษเลวทรามท้ังหลาย 
ภเชถ  มิตฺเต  กลฺยาเณ,                ควรคบมิตรที่ดีทั้งหลาย 
ภเชถ  ปุริสุตฺตเม.                         ควรคบบุรุษชั้นสูงท้ังหลาย.       
                         ๖๓.  เรื่องพระมหากัปบินเถระ 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภพระมหากัปบินเถระ  ในกาลเมื่อทาน 
เปนคฤหัสถ  เปนกษัตริยเสวยราชสมบัติในนคากุกกุฏวดี  มีมเหสี 
มีนามวานางอโนชา  วันหนึ่งไดทราบขาวจากพวกพาณิชวา  บัดนี้ 
มีพุทธรัตนะ  ธรรมรัตนะ  สังฆรัตนะ  บังเกิดข้ึนแลวในพระนครสาวัตถี 
ก็ทรงโสมนสัปติเปนอันมาก ไดพระราชทานทรัพยบูชาขาวสาสนนั้นแก 
พวกพาณิช  แลวทรงละราชสมบัติเสด็จออกดวยราชยริวารประมาณ 
พันหน่ึง  มุงไปเมืองสาวัตถี  พบพระศาสดาในกลางทาง  ไดฟง 
อนุบุพพีกถา  สําเร็จพระอรหันต  ไดเอหิภิกขุในที่นั้น  ภายหลงั 
นางอโนชาเทวี  พรอมดวยหญิงบริวารตามมา  ไดฟงเทศนาสําเร็จ 
โสดาปตติผล  แลวไปบวชเปนภิกษุณีในสํานักนางอุบลวรรณาเถรี  
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สําเร็จพระอรหันตทั้งหมด  วันหน่ึงพระภิกษุทั้งหลาย  ไดยินพระ   
กัปบินเถระกลาวอุทานวาสุขจริง ๆ  ดังน้ี  จึงเขาไปทูลหาวาทานปรารภ 
สุขในราชสมบัติ  พระองคจึงตรัสวาทานปรารภสุขในพระนิพพาน 
แลวจึงตรัสพระคาถานี้  
           ธมมฺปติ  สุข  เสติ     บัณฑิตผูมีความเอิบอ่ิมในธรรม 
วิปฺปสนฺเนน  เจตสา             มีใจผองแผวแลว  ยอมอยูเปนสุข 
อริยปฺปเวทิเต  ธมฺเม            ยินดีในธรรม  ที่พระอริยเจา 
สทา  รมติ  ปณฺฑิโต.            ประกาศแลวทุกเม่ือ. 
                           ๖๔.  เรือ่งบัณฑิตสามเณร 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภบัณฑิตสามเณร  เปนบุตรของ 
ตระกูลผูอุปฐากของพระสารีบุตรเถระ  ในเมืองสาวัตถี  ทานเปนผู 
มีกุสลอันเคยอบรมมา  เมื่ออายุ จ๗ ขวบ  ไดบวชเปนสามเณรอยูใน 
สํานักพระเถระ  เวลาเชาวันหน่ึง  ไดไปเที่ยวบิณฑบาตกับพระเถระ 
เห็นชาวนาไขนํ้าเขานา  ชางศรดัดลูกศรใหตรง  ชางถาก ๆ  ไมได 
ตามประสงคของตน ๆ  จึงถือเอาเปนอารมณ  คิดจะฝกจิตของตน 
ลาพระเถระกลับมา  เวลาจะกลับ  จึงขอพระเถรเจา  ใหนําภัตตาหาร 
มาฝากตนบาง  เมื่อกลับมาแลวเขาในหองปดประตูนั่งพิจารณากายของ 
ตนอยู  ขณะนั้นเดชแหงคุณของสามเณรบันดาลใหบัณฑุกัมพลศิลาอาสน 
ของทาวโกสินทรเทวราชรอนกระดาง  ทาวเธอจึงทรงจินตนาการ  แลว  
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ก็ทรงทราบโดยประจักษ  จึงมีเทวโองการส่ังทาวจาตุมหาราช  ใหไป  
พิทักษโดยรอบวิหาร  อยาใหมีเสียงสัตวอันอ้ืออึงข้ึนได แลวตรัสสั่ง 
จันทิมเทวบุตรและสุริยเทวบุตร  ใหหยุดมณฑลของตน  สวนพระองค 
เสด็จมารักษาอยูที่สายยูปประตูวิหาร  ที่นั้นก็สงบสงัดเสียง  สามเณร  
ก็บรรลุผลทัง้ ๓  ในเบื้องตนโดยลําดับ  ยังแตอรหัตตผล  องคสมเด็จ- 
พระศาสดาทรงดําริวา ถาสารีบุตรรีบนําโภชนาหารมาใหเวลาน้ี  ก็จะ 
เปนอันตรายแกอรหัตตผลของสามเณร  จึงเสด็จมายืนประทับอยูที่ซุม 
ประตู  ครั้นพระเถระกลบัมา  จึงทรงหนวงถามปญหากับพระเถระ 
กาลเม่ือจบปญหาวิสัชนา  สามเณรก็บรรลุพระอรหัตตผล  พระองค 
จึงทรงเตือนใหพระเถระใหภัตตหารแกสารเณร  ครั้นเสร็จภัตตกิจแลว 
สุริยเทวบุตรก็ปลอยแสงสวาง  ดวงอาทิตยปรากฏในตอนบาย  พระ 
ภิกาทั้งหลายพากันสงสัน  จึงสนทนาปรารภกันถึงเรื่องนั้น  พระศาสดา 
จึงทรงเลาความน้ันใหภิกษุทั้งหลายน้ันฟง  แลวจึงตรัสพระคาถานี้ 
           อุทก ฺหิ  นยนฺติ  เนตฺติกา,     ธรรมดาคนทั้งหลาย  ผูเปนชาวนา 
                                                       ยอมไขน้ําเขา 
อุสุการา  นมยนฺติ  เตชน,                   ผูทําศรยอมดัดลูกศร 
ทารุ  นมยนฺติ  ตจฺฉกา,                      ผูถากยอมดัดแปลงไม 
อตฺตาน  ทมยนฺติ  ปณฺฑติา.               ผูเปนบัณฑิตยอมฝกตน.  
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                     ๖๕.  เรื่องพระลกุณฏกภัททิยเถระ  
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภพระลกุณฏกภัททิยเถระ  อัน 
ภิกษุหนุมและสามเณรท้ังหลายที่เปนปุถุชน  เห็นทานแลว  จับที่ศีรษะ 
เลนบาง  จับที่หูเลนบาง  จับที่จมูกเลนบาง  กลาวถอยคําลอเลียนตาง ๆ  
บาง  พระเถระเจาไมมีความโกรธเคืองเลย  พระภิกษุทั้งหลายประชุมพูด 
สรรเสริญคุณของทาน  พระศาสดาเสด็จมา  ทรงแสดงคุณของพระ 
ขีณาสพ  แลวจึงตรัสพระคาถานี้ 
           เสโล  ยถา  เอฆโน     ภูเขาหินมีแทงทึบ  ยอมไมหว่ัน 
วาเตน  น  สมีรติ,                  ไหวดวยลม  ฉันใด, 
เอว  นินฺทาปสสาสุ                 บัณฑิตทั้งหลาย  ยอมไมหว่ันไหว 
น  สมิ ฺชนฺติ  ปณฺฑิตา.         ในความนินทาและความสรรเสริญ 
                                            ทั้งหลาย  ฉันนั้น. 
                          ๖๖.  เรื่องนางกาณมารดา 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภมารดรของนางกาณา  จัดแจง 
ทําขนม  เพ่ือสงธิดาของตนไปสูตระกูลสามี  ครั้งน้ันมีภิกษุ ๔ รปู 
เปลี่ยนกันเขาบิณฑบาต  รูปหน่ึงถึง ๔ ครั้ง  จนมารดาของนางกาณา 
ทําขนมไมทัน  ชาไป  สามีของนางกาณาจึงมีภรรยาใหม  นางกาณา 
ทราบความน้ัน  โกรธภิกษุทั้งหลาย  เห็นเขาแลวดาไมเลือกหนา 
พระศาสดาเสด็จไปเทศนาส่ังสอน  ใหนางกาณาบรรลโุสดาปตติผลแลว  
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เสด็จผานมาทางพระลานหลวง  พระเจาปเสนทิโกศลทอดพระเนตรเห็น  
จึงเสด็จเขามาเฝา  พระศาสดาจึงทรงตรัสเรื่องนางกาณาต้ังแตตนจนนาง 
ไดสําเร็จโสดาปตติผล  แกพระราชา ๆ  ทรงเลื่อมใสใหรับนางกาณานั้น 
ไปเลี้ยงไวดุจราชธิดา  แลวนางไดเปนภรรยาของมหาอํามาตย  ต้ังแต  
นั้นมาก็ไดทําบุญตามชอบใจ  แตไมไดภิกษุที่ตนจะพึงอุปฐาก  เพราะ 
เธอเข็ดเม่ือครั้งถูกดา  จึงวางบุรุษไวตามประตูเมือง  ใหคอยอาราธนา 
ภิกษุมาบานตน  ไดทํากุศลทานบริจาคตาง ๆ  พระภิกษุทั้งหลายประชุม 
พูดกันถึงเรื่องนางกาณา  และสรรเสรญิพระคุณพระศาสดาเจา  พระองค 
จึงตรัสพระคาถานี้ 
           ยถาป  รหโท  คมภฺีโร      หวงนํ้าลึกใสไมขุนมัว  แมฉันใด 
วิปฺปสนฺโน  อนาวิโล,                   
เอว  ธมฺมานิ  สุตฺวาน                 บัณฑิตท้ังหลาย  ฟงธรรมทั้งหลาย 
วิปฺปสีทนฺติ  ปณฺฑติา.                แลว  ยอมผองใส  ฉันนั้น. 
                            ๖๗.  เรือ่งปญจสตภิกขุ 
           พระบรมศาสดา ทรงปรารภพระภิกษุ ๕๐๐  ในกาลเมื่อ 
พระองคเสด็จจําพรรษาอยูในเมืองเวรัญชา ประจวบเวลาขาวแพง 
พระภิกษุเหลาน้ันกันลําบากดวยบิณฑบาต  แตกระนั้นก็ไมกระเสือก 
กระสน  สงบเสง่ียมเรียบรอยอยูเปนปกติ  ครั้นออกพรรษาแลวไดตาม 
เสด็จพระศาสดา  มาถึงวิหารเชตวันเมืองสาวัตถี  ชาวเมืองไดกระทํา  
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 ฺอาคันตุกภัต  ตอนรับภิกษุผูอาคันตุกะเปนอันมาก  ครั้งน้ันมีวิฆาสาท 
คนกินเดนประมาณ ๕๐๐  อาศัยพระภิกษุอยูที่วิหาร  ครั้นไดรบั  
ประทานโภชนะที่เหลืออ่ิมหนํา  ก็ครึกครื้นเอิกเกริกปล้ําปลกุกันเลน  
เปนที่สบาย  ภิกษุทั้งหลายเห็นเชนนั้น  จึงประชุมปรารภกันถึงกิริยา 
ของวิฆาสาท  พระศาสดาเสด็จมาทรงแสดงธรรมมีกถา  แลวตรัสพระ 
คาถาน้ี 
           สพฺพตฺถ  เว  สปฺปุริสาว  วชนฺติ,     สัปบุรุษท้ังหลายยอมละ  ( ไมคิด 
                                                             อยู )  ในธรรมท้ังสิ้นแล 
น  กามกามา  ลผยนฺติ  สนฺโต,                  ทานผูระงับแลวท้ังหลาย  ยอมไม 
                                                              บนเพอเพราะความใครในกาม 
สุเขน  ผุฏา  อถวา  ทุกฺเขน                      บัณฑิตทั้งหลาย  อันสุขหรือทุกข 
น  อุจฺจาวจ  ปณฺฑิตา  ทสฺสยนฺติ.               ถูกตองแลว  ยอมไมแสดงอาการ 
                                                               ข้ึนลง. 
                           ๖๘.  เรือ่งพระธัมมิกเถระ 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภพระธัมมิกเถระ  เมื่อทานเปน 
คฤหัสถเปนอุบาสกมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ใครเพ่ือจะบวช 
จึงปรึกษากับภรรยาของตน  ภรรยาไมพอใจจะใหบวช  แสดงความ 
ผัดเพ้ียนตอใหบุตรที่อยูในครรภคลอดเสียกอน  ครั้นคลอดแลวใหรอ 
บุตรโตเสียกอน  อุบาสกเห็นไมไดการ  ก็หนีไปบวช  ไดกระทําความ  
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เพียรบรรลุพระอรหันตแลว  กลับมาแนะนําใหบุตรอกบวชบาง  ครั้น  
บุตรออกบวชแลวไมนานนัก  ก็สําเรจ็พระอรหันต  ภรรยาจึงออกบวชบาง  
ไมนานนักก็ไดสําเร็จพระอรหันตเหมือนกัน  พระภิกษุทั้งหลาย จึง 
ประชุมปรารภกันถึงเรื่องพระเถระทั้ง ๓  พระศาสดาเสด็จมาทรงแสดง 
ธรรมมีกถา  แลวจึงตรัสพระคาถานี้ 
           น  อตฺตเหตุ  น  ปรสฺส  เหตุ,     บัณฑิตยอมไมทําบาปเหตุ 
                                                         แหงตน  เหตุแหงผูอ่ืน 
น  ปุตฺมิจฺเฉ  น  ธน  น  รฏ,                ไมพึงปรารถนาบุตร  ไม 
                                                          พึงปรารถนาทรัพย  ไมพึง 
                                                          ปรารถนาแวนแควน 
น  อิจฺเฉยฺย  อธมฺเมน  สมิทฺธิมตฺตโน,     ไมพึงปรารถนาความสําเร็จ 
                                                           สมบูรณเพ่ือตน  ดวยเหตุ 
                                                            ไมใชธรรม. 
ส  สีลวา  ป ฺวา  ธมมฺโิก  สิยา.           เขาพึงเปนผูมีศีล  มีปญญา 
                                                           ครองธรรม. 
                               ๖๙.  เรื่องธัมมัสสวนะ 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภการฟงธรรมของมนุษยชาวเมือง 
สาวัตถี  วันหน่ึงไดพรักพรอมกันกระทําทานแลว  มีการธรรมสวนะ 
จนตลอดรุง  บางพวกอาศัยความยินดีในกามกลับไปบานเสียบาง  
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บางพวกก็นอนหลับอยูที่วิหารน้ันเองจนสวางแลวก็กลับไป  พระภิกษุ 
ทั้งหลายเห็นดังน้ัน  จึงประชุมปรารภกันถึงเรื่องนั้น  พระศาสดาเสด็จ  
มาทรงแสดงธรรมมีกถา  แลวจึงตรัสพระคาถานี้  
           อปฺปกา  เต  มนุสฺเสสุ      บรรดามนุษยชนทั้งหลาย  ชน 
เย  ชนา  ปารคามิโน,                 เหลาใดยอมไปสูฝง  ( คือพระ 
                                                นิพพาน )  ชนเหลาน้ันมีประมาณ 
                                                นอย 
อถาย  อิตรา  ปชา                        สวนหมูสัตว  ( คือชน )  นอกจากนี้ 
ตีรเมวานุธาวติ,                          นี้  ยอมไปสูฝง  ( คือ  สักกายทิฏฐิ ) 
                                                นั่นแล 
เย  จ  โข  สมฺมทกขฺาเต                กช็นท้ังหลายเหลาใดแล  เปนผูมี 
ธมฺเม  ธมฺมานุวตฺติโน,                        ปกติประพฤติตามธรรมในธรรม 
                                                ที่ตถาคตกลาวแลวชอบ 
เต  ชนา  ปารเมสฺสนฺติ,                ชนท้ังหลายเหลาน้ัน จักถึงฝง 
                                                ( คือ  พระนิพพาน ) 
มจฺจเธยฺย  สทุุตฺตร.                        ลวงวัฏฏะเปนที่ต้ังอยูแหงมัจจุ 
                                                ( คือกิเลสมาร )  อันบุคคลขามได 
                                                ยากนัก.  
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                            ๗๐.  เรือ่งอาคันตุกภิกขุ  
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภพระภิกษุอาคันตุกะประมาณ ๕๐๐ 
พากันไปจําพรรษาอยู ณ  แวนแควนโกศล  ครั้นออกพรรษาปวารณา  
เสร็จแลว จึงพากันมาเฝาพระศาสดา  ที่วิหารเชตวัน  ณ  เมืองสาวัตถี 
เมื่อพระองคทรงแสดงธรรมระงับขาศึกของภิกษุเหลาน้ัน  จึงตรัสพระ 
คาถาน้ี 
           กณฺห  ธมมฺ  วิปฺปหาย     บัณฑิตควรละธรรมดําเสีย  ยัง 
สุกฺก  ภาเวถ  ปณฺฑิโต,                ธรรมขาวใหเจริญ 
โอกา  อโนกมาคมฺม,                        อาศัยพระนิพพานไมมีอาลัยจาก 
                                                อาลัย ( คือ  ออกจากอาลัย  อาศัย 
                                                พระนิพพาน ) 
วิเวเก  ยตฺถ  ทูรม,                        ความยินดีไดยากในพระนิพพาน 
                                                อันสงัดใด 
ตตฺราภิรติมิจฺเฉยฺย                        พึงละกามท้ังหลายเสีย  เปนผูไมมี 
หิตฺวา  กาเม  อกิ ฺจโน,                เครื่องกังวลแลวปรารถนาความ 
                                                ยินดีในพระนิพพานน้ัน 
ปริโทเปยฺย  อตฺตาน                        บณัฑิต  ควรยังตนใหผองแผว 
จิตฺตเกฺลเสหิ  ปณฺฑิโต,                จากเครื่องเศราหมองแหงจิต 
                                                ทั้งหลาย 
เยส  สมฺโพธยิงฺเคสุ                        จิตอันบัณฑิตท้ังหลายเหลาใด 
สมฺมา  จิตฺต  สุภาวิต,                        อบรมดีแลวในองคเปนเหตุตรัสรู 
                                                ทั้งหลาย  
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อาทานปฏินิสฺสคฺเค           บัณฑิตทั้งหลายเหลาใด  ไมถือม่ัน 
อนุปาทาย  เย  รตา,                ยินดีแลวในอันสละความยึดถือ  
ขีณาสวา  ชติุมนฺโต                บัณฑิตทั้งหลายเหลาน้ัน 
เต  โลเก  ปรนิพฺพุตา.                เปนผูไมมีอาสวะ  มีความโพลง 
                                        ดับสนิทในโลก.   
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                                 อรหันตวรรคท่ี ๗  
                                  ๗๑.  เรื่องชีวก 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภปญหาอันหมอชีวกทูลถาม  ครั้ง 
เมื่อเทวทัตคิดจะฆาพระองค  กลิ้งศิลาลงมาจากเขาคิชฌกูฏ  ศลิานั้น  
กระทบยอดเขาแตกออกเปน ๒ ซีก  สะเก็ดศิลาอันหน่ึงกระเด็นถูก 
พระบาทพระผูมีพระภาค  กระทําใหหอพระโลหิต  พระภิกษุทั้งหลาย 
จึงเชิญเสด็จไปยังชีวกัมพวัน  หมอชวีกจึงประกอบยากัดพอกแลว  เอา 
ผาพันผูกไว  ทูลลาวาจะไปรักษาคนในเมืองกลับมาจึงจะแกออก  ครั้น 
หมอชีวกไปกระทําการรักษาคนในเมืองแลวพอเวลาย่ําคํ่า  เขาปดประตู 
เมืองเสีย  ออกไมได  มีความรอนใจเปนอันมาก  พระผูมีพระภาคทรง 
ทราบความปริวิตกของหมอชีวก  จึงรับสั่งใหพระอานนทแกยานั้นออก 
ครั้นรุงเชาเขาเปดประตูแลวหมอชีวกไดรีบมาโดยเร็ว  ทูลความปริวิตก 
ของตน  พระศาสดาจึงตรัสวา ตถาคตไมมีความเรารอน  แลวจึงตรัส 
พระคาถานี้ 
           คตทฺธิโน  วิโสกสฺส     ความเรารอน  ยอมไมมี  แกทานท่ีมี 
วิปฺปมุตฺตสฺส  สพฺพธิ                   ทางไกลอันถึงแลว มีโศกปราศไป 
สพฺพคนฺถปฺปหีนสฺส                   แลว  พนแลวในธรรมท้ังหลาย 
ปริฬาโห  น  วิชฺชติ.               ทั้งปวง  มีกิเลสเครื่องรอยรัดทั้งส้ิน 
                                            อันละเสียแลว.  
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                         ๗๒.  เรื่องพระมหากัสสปเถระ 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภพระมหากัสสปเถระ  เปนผูมี  
ญาติโยมในเมืองราชคฤหมาก  ภิกษุทั้งหลายหาวาทานเปนผูมีความ 
เกี่ยวของในตระกูลและปจจัยทั้งหลาย  พระศาสดาจึงทรงรับรองวา  
ทานไมมีความเกี่ยวของในท่ีไร ๆ  แลวจึงตรัสพระคาถานี้ 
           อุยฺยุ ฺชนฺติ  สตีมนฺโต,        พระขีณาสพทั้งหลาย  เปนผูมีสติ 
                                                ยอมหลกีออก 
น  นิเกเต  รมนฺติ  เต,                        ทานไมยินดีอยูในที่อยู  ( คือไมยินดี 
                                                อยูในทีเ่ดียว ) 
หสาว  ปลฺลล  หิตฺวา                        ทานละอาลัยอาวรณเสีย  เหมือน 
โอกโมก  ชหนฺติ  เต.                        หงสละเปอกตมไปอยูฉะนั้น. 
                      ๗๓.  เรื่องพระเพฬัฏฐสีสเถระ 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภพระเพฬัฏฐสีสะผูมีอายุ  ทานเที่ยว 
บิณฑบาตไดขาวสุกมามาก  เหลือฉันแลวตากเปนขาวตากเก็บไว  ตอง 
การอาหารเมื่อใด  ก็เอาขาวตากน้ันมาแชน้ําบริโภคฉันเม่ือน้ัน  นาน ๆ 
จึงจะเขาไปบิณฑบาตในบานสักครั้งหน่ึง  คราวหน่ึงพระภิกษุทั้งหลาย 
ทราบความน้ัน  จึงทูลแดพระผูมีพระภาค  พระองคจึงใหประชุมสงฆ 
ทรงบัญญัติสิกขาบทหามสันนิธิการ  แลวทรงประกาศความท่ีแหงพระ 
เถระนั้นเปนผูไมมีโทษ  เพราะยังไมไดทรงบัญญัติสิกขาบท  และทาน 
กระทําดวยอาศัยความเปนผูมักนอยแลว  จึงตรัสพระคาถาน้ี  
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           เยส  สนฺนิจฺจโย  นตฺถิ,        ความสั่งสมของชนเหลาใด  ยอม  
                                                ไมมี  
เย  ปริ ฺาตโภชนา,                        ชนเหลาใด  มโีภชนะอันกําหนดรู 
                                                แลว 
สุ ฺโต  อนิมิตฺโต  จ                        สญุญตวิโมกข  และอนิมิตตวิโมกข 
วิโมกฺโข  เยส  โคจโร,                        ( และอัปปณิหิตวิโมกข )  เปน 
                                                โคจร  ของชนเหลาใด 
อากาเสว  สกุนฺตาน                        ความไปของชนเหลาน้ัน ๆ  ยากท่ี 
คติ  เตส  ทุรนฺวยา.                        จะรูได  ดังความไปของนกทั้งหลาย 
                                                ในอากาศฉะน้ัน. 
                          ๗๔.  เรือ่งพระอนุรุทธเถระ 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภพระอนุรุทธเถระ  ผูมีจีวรเกา 
เที่ยวแสวงหาผาบังสุกุล  เห็นผาทิพยอันนางเทพธิดานํามาวางไวที่กอง 
หยากเยื่อแหงหนึ่ง  จึงถือเอาดวยบังสุกุลสัญญา  แลวนํามาเพ่ือทําจีวร 
ครั้งน้ันพระศาสดากับพระอสีติมหาเถระ  ไดไปชวยพระอนุรุทธเถระ 
ทําจีวร  มหาชนไดชักชวนกันจัดแจงเลี้ยงดูพระภิกษุทั้งหลาย  ที่มาชวย 
ทําจีวรนั้น  จนของน้ันเหลือเฟอมากมาย พระภิกษุทั้งหลายท่ีไมทราบ 
ความ  จึงพากันติเตียนวา  พระอนุรุทธเถระมีประสงคจะอวดวา 
ญาติโยมของตนมาก  จึงไดบอกใหเขานําบิณฑบาตมาเหลือเฟอ  เมื่อ  
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พระศาสดาจะทรงเปลื้องวาทะของภิกษุเหลาน้ัน  จึงตรัสวาพระขีณาสพ 
ไมกลาวถอยคําประกอบดวยปจจัย  แลวจึงตรัสพระคาถาน้ี   
           ยสฺสาสวา  ปริกขฺณีา,        อาสวะทั้งหลายของคนใดส้ินแลว 
อาหาเร  จ  อนิสฺสิโต,                        คนใดไมตองอาศัย  ( ตัณหาทิฏฐิ ) 
                                                ในอาหารดวย 
สุ ฺโต  อนิมิตฺโต  จ                        สญุญวิโมกข และอนิมิตตวิโมกข 
วิโมกฺโข  ยสฺส  โคจโร,                        ( และอัปปณิหิตวิโมกข )  เปน 
                                                โคจรของคนใด 
อากาเสว  สกุนฺตาน                        รองรอยของคนน้ัน ๆ  ยากท่ีจะรูได 
ปทนฺตสฺส  ทุรนฺวย.                        ดังรอยของนกท้ังหลาย  ในอากาศ 
                                                ฉะน้ัน. 
                        ๗๕.  เรื่องพระมหากัจจายนเถระ 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภพระมหากัจจายนเถระ  ทานไปอยู 
ประเทศชื่ออวันตี  ครั้นถงึวันมหาปวารณา  พระศาสดาพรอมดวย 
มหาสาวก  ประชุมกันทีบุ่พพาราม  เวนอาสนะไวที่หน่ึง  เพื่อพระ 
มหากัจจายนเถระ  ครั้งน้ันทาวสักกเทวราช  ไดเสด็จมาทรงกระทํา 
สักการะบูชา  ทอดพระเนตรหาพระมหากัจจายนเถระอยู  ครั้นเห็นทาน 
มาถึง  ก็ทรงโสมนัสถวายนมัสการแลวทรงทักทายปราศรัยบูชาดวยของ 
หอมและระเบียบทิพยตาง ๆ  พระภิกษุทั้งหลายจึงติเตียนทาวสักกะวา  
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ทรงกระทําดวยเห็นแกหนา พระศาสดาจึงไดทรงแสดงวา  ภิกษุผู  
สํารวมอินทรียเชนมหากัจจายนะน้ี  ยอมเปนที่รักของเทวดาทั้งหลาย  
แลวจึงตรัสพระคาถานี้ 
           ยสฺสนิฺทฺริยานิ  สมถงฺคตานิ,        อินทรียทัง้หลายของคนใด  ถึง 
                                                        ความระงับแลว 
อสฺสา  ยถา  สารถินา  สุทนฺตา,                เหมือนมาทั้งหลายอันนายสารถี 
                                                        ฝกดีแลว 
ปหีนมานสฺส  อนาสวสฺส                        แมเทวดาทั้งหลาย  ก็กระหย่ิมตอ 
เทวาป  ตสฺส  ปหยนฺติ  ตาทิโน.                คนนั้น  ผูมีมานะอันละแลว  หา 
                                                        อาสวะมิได เปนผูคงที่. 
                         ๗๖.  เรื่องพระสารีบุตรเถระ 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภพระสารีบุตรเถระ  ในกาลเม่ือ 
ออกพรรษาแลว  ทานใครเพ่ือจะจาริกไป  ครั้งน้ันภิกษุทั้งหลายไดตาม 
ไปสงเปนอันมาก  พระเถระไดทักทายปราศรัยกับภิกษุเหลานั้นเปน 
อันมาก  แตภิกษุอีกรูปหน่ึงหาไดรับปฏิสันถารไม  พอผาสังฆาฏิของ 
พระเถระไปถูกเธอเขา  เธอก็โกรธไปเฝาพระศาสดา  ทูลหาวาพระเถระ 
แกลง แลวไมขอขมาโทษ  พระศาสดาจึงใหตามพระเถระมารับสั่งถาม 
เหตุการณอันนั้น  พระเถระจึงทูลความท่ีทานมีจิตเสมอ  ดวยแผนดิน 
ดวยนํ้า  ดวยไฟ  ดวยลมเปนตน  ขณะนั้น  ความเรารอนไดบังเกิดข้ึน  
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ในสรีระของภิกษุผูกลาวตู  พระผูมีพระภาคจึงรังสั่งใหพระสารีบุตร 
อดโทษแกเธอ  พระเถระจึงน่ังกระโหยงทําอัญชลีขอขมาโทษ  พระ  
ภิกษุทั้งหลายจึงพากันสรรเสริญคุณของพระเถระ  พระศาสดาจึงตรัส  
พระคาถานี้ 
           ป ีสโม  โน  วริุชฌฺติ,        ทานที่มีใจเสมอดวยแผนดิน ยอม 
                                                ไม ( ยนิดี )  ยินราย 
อินฺทขีลูปโม  ตาทิ  สุพฺพโต,                ทานท่ีมีวัตรเชนนั้น  อุปมาดวย 
                                                เสาอินทขิล  ( เสาเข่ือน ) 
รหโทว  อเปตกทฺทโม,                        ผองใส  เหมือนหวงน้ําท่ีมีเปอกตม 
                                                ไปปราศแลว 
สสารา  น  ภวนฺติ  ตาทิโน.                สังสารวัฏฏทั้งหลาย  ยอมไมมีแก 
                                                ทานเชนนั้น. 
                         ๗๗. เรื่องโกสัมพีวาสีติสสเถระ 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภสามเณรของพระติสสเถระผูเปนชาว 
เมืองโกสัมพี  ไดสําเร็จพระอรหันตพรอมดวยปฏสิัมภิทาแตอายุ ๗ ขวบ 
ในขณะที่จดปลายมีดโกนจะปลงผมบรรพชา  แตพระติสสเถระผูเปน 
อุปชฌายะเปนปุถุชน  วันหนึ่งทานอุปชฌายะไดพาสามเณรไปเฝาพระ 
ศาสดา ณ  เมืองสาวัตถี  พักอยูในวิหารกลางทางแหงหนึ่ง  ในราตรี 
ไดอาศัยอยูที่เดียวกันกับสามเณร  เวลากลางคืนทานอุปชฌายะนอนหลับ  
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สวนสามเณรไดนั่งขัดสมาธิอยูในที่ใกลเตียงของทาน  ครั้นเวลาจวนรุง 
ทานสําคัญวาสามเณรนอนหลับ  จึงหยิบพัดตีปลุกสามเณรใหไปขางนอก  
เพ่ือจะหนีสหไสย  ใบพัดไปตําตาสามเณรบอดขางหน่ึง  สามเณรก็นิ่ง 
ไมไดบอกใหทานทราบ  ครั้งเวลาเชาก็กระทําวัตรปฏิบัติตามเคย  ทาน  
อุปชฌายะเห็นตาของสามเณรบอดจึงถามข้ึน  สามเณรจึงเลาเรื่องให 
ทานฟง  ทานอุปชฌายะเกิดสังเวชขอโทษสามเณร  สามเณรจึงเลาโลม 
ใหทานเบาใจ  วาโทษของทานไมมี  นี่เปนโทษของวัฏฏะตางหาก 
เมื่อทานอุปชฌายะไปถึงเมืองสาวัตถีแลวจึงนําสามเณรไปเฝา  ทูลเลา 
ความน้ันแดพระศาสดา  พระองคจึงตรัสพระคาถานี้ 
           สนฺต  ตสฺส  มน  โหติ        ใจสงบ  และวาจาสงบ  และกาย- 
สนฺตา  วาจา  จ  กมมฺ  จ,                กรรมสงบ ยอมมีแกทาน 
สมฺมท ฺา  วิมุตฺตสฺส,                ที่รูชอบ  พนวิเศษแลว 
อุปสนฺตสฺส  ตาทิโน.                         ผูสงบระงับแลว  เชนนั้น. 
                 ๗๘.  เรื่องพระสารีบุตรเถระ 
          พระบรมศาสดา  ทรงปรารภพระสารีบุตรเถระ  พระองค 
ไดทอดพระเนตรเห็นอุปนิสัยของภิกษุผูอยูปาประมาณ ๓๐ รปู  มาเฝา 
จึงตรัสเรียกพระสารีบุตรมาถามปริศนาดังน้ีวา  สารีบุตร  เชื่อไหม  วา 
อินทรียทั้ง ๕  อันบุคคลทําใหมากแลว  หยั่งลงสูอมตธรรม  มอีมตธรรม 
เปนที่สุด  พระเถระจึงทูลวา  ในเรื่องนี้ขาพระองคไมตองเชื่อพระผูมี  
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พระภาค  ผูใดรูแลวถูกตองแลวดวยปญญา  ผูนั้นไมตองเชื่อผูอ่ืน. 
           ครั้งน้ันพระภิกษุทั้งหลาย  ไมเขาใจเน้ือความจึงกลาววา  พระ  
สารีบุตรเปนมิจฉาทิฏฐิ  ไมเชื่อตอพระสัมมาสัมพุทธเจา  พระศาสดา  
จึงทรงอธิบายวา  เราถามวา  ผูที่ไมเจริญอินทรียแลวสามารถกระทํา 
มรรคผลใหแจงได  เชื่อไหม  สารีบตุร ๆ  จึงตอบวา  ไมเชื่อ ดังน้ี 
เมื่อจะทรงแกความขอน้ันอีก  จึงตรัสพระคาถานี้ 
           อสฺสทฺโธ  อกต ฺ ู  จ        ชนใดไมตองเชื่อผูอ่ืนดวย  รูพระ 
สนฺธิจฺเฉโท  จ  โย  นโร,                นิพพานท่ีปจจัยทําไมไดดวย  ตัด 
                                                เครื่องตอเสียดวย 
หตาวกาโส  วนฺตาโส,                        มีโอกาสอันขจัดแลวดวย  มีความ 
                                                หวังอันคายแลวดวย 
ส  เว  อุตฺตมโปริโส.                        ชนน้ันแลเปนบุรุษชั้นสูง. 
                        ๗๙.  เรื่องขทิรวนิยเรวตเถระ 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภพระเรวตเถระ  เปนนองนอยของ 
พระสารีบุตร  เมื่ออายุ ๗ ขวบ  ไดหนีไปบวชเปนสามเณรอยูกับภิกษุ 
ในประเทศแหงหนึ่ง  เขาไปอยูในปาไมตะเคียน  ไดกระทําความเพียร 
สําเร็จพระอรหันตในภายในพรรษานั้น  ครั้นออกพรรษาแลว  พระ 
ศาสดาพรอมดวยภิกษุสงฆประมาณ ๕๐๐  เสด็จไปในท่ีอยูของเรวต- 
สามเณร ๆ  ทราบขาวเสด็จ  จึงนฤมิตคันธกุฎีรับเสด็จ  และนฤมิต 
เรือนยอดท่ีจงกรมที่พักอาศัย อยางละ ๕๐๐ ๆ  เพ่ือพระภิกษุสงฆ  
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           ในหมูพระภิกษุเหลาน้ัน  มีภิกษุแก ๒ รูป  ไดเห็นที่อยูของ  
เรวตสามเณรเชนนั้น  จึงคิดวาสามเณรน้ี  กระทําเสนาสนะเห็นปานน้ี 
คงไมอาจทําสมณธรรมได  พระศาสดาทรงทราบวารจิตของเธอทั้ง ๒ 
แลว  เวลาจะกลับทรงบันดาลใหภิกษุทั้ง ๒  ลืมบริขารของตนไวในท่ีนั้น  
เปนปาไมตะเคียน  ไดบรขิารแลวก็ตามเสด็จกลับ  ครั้นมาถึงบุพพาราม 
นางวิสาขาก็จัดแจงอาคันตุกภัต  ถวายพระภิกษุสงฆที่ตามเสด็จมา  ถาม 
ถึงท่ีอยูของเรวตสามเณรน้ัน  ภิกษุแก ๒ รูปนั้นจึงบอกวา  ที่อยูของ 
สามเณรน้ันเปนปาไมตะเคียร  ครั้นไปถามภิกษุอ่ืน ๆ  ตอบวาเปน 
รัมมณียสถานนาอยู  นางวิสาขานึกอัศจรรยใจ  ฟงเสียงพระภิกษุที่ตาม 
เสด็จพูดไมตรงกัน  จึงเขาไปเฝาทูลถามพระศาสดา  พระองคจึงตรัส 
พระคาถานี้ 
           คาเม  วา  ยทิ  ร ฺเ        พระอรหันตทั้งหลาย ยอมอยูใน 
นินฺเน  วา  ยทิ  วา  ถเล                ที่ใด  จะเปนบานหรือปาก็ตาม 
จตฺถ  อรหนฺโต  วิหรนฺติ,                จะเปนที่ลุมหรือที่ดอนก็ตาม, 
ต  ภูมริามเณยฺยก.                        ที่นั้นเปนภูมิควรยินดี.  
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                            ๘๐.  เรือ่งอัญญตริตถ ี
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภหญิงคนหนึ่ง  นัดหมายกับบุรุษไว  
เพ่ือพบกันที่สวนรางแหงหน่ึง  ครั้นถงึกําหนด  ไดไปท่ีสวนน้ันไมเห็น  
บุรุษตามท่ีนัดหมาย  เห็นพระภิกษุรูปหน่ึงนั่งเจริญกรรมฐานอยู  เกิด 
ความกําหนัดจึงแสดงมารยาหญิง  ยั่วกิเลสพระภิกษุนั้น ๆ  ไดเห็น 
เชนนั้น  ก็สงัเวชสลดใจ พระศาสดาประทับอยูที่คันธกุฎี  ทรงทราบ 
ดวยทิพยจักษุ  ทรงเปลงพระโอภาสรัศมีไปประดุจประทับในที่เฉพาะ 
หนา  แลวจึงตรัสพระคาถานี้ 
           รมณยีาติ  อร ฺานิ        ปาท้ังหลายอันไมเปนที่ยินดีของ 
ยตฺถ น  รมติ  ชโน,                        มหาชน  ยอมเปนที่นารื่นรมย 
วีตราคา  รเมสฺสนฺติ,                        สมณะผูมีราคะไปปราศแลว  จัก 
                                                ยินดีในปาเหลาน้ัน, 
น  เต  กามคเวสิโน.                        เพราะเธอท้ังหลาย หาเปนผู 
                                                แสวงหากามไม.  
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                                    สหัสสวรรคที่ ๘  
                        ๘๑.  เรื่องตัมพทาฐิกโจรฆาตกะ 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภนายเพชฌฆาตหนวดแดง  เปนคน  
สําหรับฆาโจร  ครั้นทุพพลภาพลง  จึงออกจากหนาที่นั้น  ปรารภจะ 
แกแตงประดับประดากายแลว  บริโภคโภชนาหารใหเปนที่สบาย 
ครั้งน้ันพระสารีบุตรเถระ  ออกจากมหาสมาบัติแลวเขาไปบิณฑบาต 
นายเพชฌฆาตไดเห็น  ก็มีความเลื่อมใส  จัดบิณฑบาตถวายโดยเคารพ 
ครั้นเสร็จภัตกิจแลว  ไดฟงอนุโทนากถาโดยสังเขป  สําเร็จโสดา- 
ปตติผล  ครัน้พระเถระกลับ  ไดตามไปสง  ขณะนั้นแมโคนมตัวหนึ่ง 
ไดขวิดเขาตายในกลางทางนั้น  พระภิกษุทั้งหลายประชุมสนทนากัน 
ถึงคติของนายเพชฌฆาตน้ัน  พระศาสดาจึงทรงแสดงวาไปเกิดในดุสิต 
พิภพ  พระภิกษุเหลาน้ันจึงทูลวาอนุโมทนานิดหนอย  สามารถึงเพียงนี้ 
เทียวหรือ  พระองคจึงตรัสพระคาถานี้ 
           สหสฺสมป  เจ  วาจา,        ผิวาวาจาแมสักพันหน่ึง 
อนตฺถปทส ฺหิตา,                        แตไมประกอบดวยบทแสดงประ- 
                                                โยชน  วาจานั้น  หาประเสริฐไม 
เอก  อตฺถปท  เสยฺโย                        ใครฟงบทแสดงประโยชนใดแลว 
ย  สุตฺวา  อุปสมฺมติ.                        โยชนนั้นบทเดียวประเสริฐกวา.  
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                         ๘๒.  เรื่องพระทารุจีริยเถระ 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภทารุจีริยเถระ ในกาลครั้งหนึ่ง  
ทานไดลงเภตรมไปในมหาสมุทร  ครั้นเรืออัปปางลง  คลื่นซดัไป 
ข้ึนฝงได  ไมมีผานุงผาหม  มหาชนเห็นสําคัญวาเปนอรหันต  พากัน  
เลื่อมใส  ถึงทานก็สําคัญตนวาเปนอรหันตเหมือนกัน  ภายหลังรูสึกตน 
วาไมใชอรหันต  จากเทวดาบอกก็สลดใจ  จึงเขาไปเฝาพระศาสดา 
พระองคกําลังเที่ยวบิณฑบาตอยู  ทูลขอใหแสดงธรรมโปรดในเดี๋ยวน้ัน 
ถึง ๓ ครั้ง  พระองคจึงไดทรงแสดงธรรมโดยยอใหสําเร็จพระอรหันต 
แลวไปเที่ยวแสงหาสมณบริขาร  เพ่ือเอหิภิกษุอุปสมบท  โคแมลูกออน 
ตัวหนึ่ง  ซึ่งเคยเปนเวรกันมา  ไดขวิดทานถึงกับปรินิพพาน  พระภิกษุ 
ทั้งหลาย  จึงพูดกับทานวาทารุจีริยะฟงธรรมนิดหนอยก็สําเร็จพระอรหันต 
ได  พระศาสดาจึงตรัสพระคาถาน้ี 
           สหสฺสมป  เจ  คาถา,        ถาคาถาแมสักพันหน่ึง 
อนตฺถปทส ฺหิตา,                        แตไมประกอบดวยบทแสดงประ 
                                                โยชน  คาถาน้ัน  หาประเสริฐไม 
เอก  คาถาปท  เสยฺโย                        ใครฟงบทแหงคาถาใดแลว  ยอม 
ย  สุตฺวา  อุปสมฺมติ.                        สงบระงับได  บทแหงคาถานั้น 
                                                บทเดียวประเสริฐกวา.  
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                     ๘๓.  เรื่องนางกุณฑลเกสีเถรี   
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภนางกุณฑลเกสีเถรี  เปนเศรษฐี 
ธิดาในเมืองราชคฤห  วันหน่ึงไดเห็นโจรผูตองโทษประการชีวิต  ม ี
ความรักถึงกับแสดงอาการวา  ถาไมไดจะตาย มารดาบิดาจึงไปไถ 
โจรน้ันมาใหเปนสามีอยูกับนาง  โจรคิดอยากจะไดเครื่องประดับที่  
นาง  เพ่ือแลกสุราบริโภค  จึงแสรงกลาวแกนาง  เราไดบนเทวดา 
ไว  บัดนี้จะแกสินบนทาน นางจึงตกแตงเครื่องบวงสรวงเสร็จแลวพา 
กันไปสูที่เขาแหงหน่ึง  ซึ่งเปนที่สําหรับฆาโจร  ดวยอาการผลักใหตก 
ลงตาย  เรียกวาโจรัปปปาตะ  โจรจึงใหบริวารอยูเชิงเขา  นํานางข้ึนไป 
ยังโจรัปปปาตะน้ัน  ครั้นถึง  นางจึงเตือนใหกระทําพลีกรรม  โจร 
จงบอกความประสงคของตน นางไดฟงก็ตกใจ  วิงวอนของชีวิตดวย 
ประการตาง ๆ  โจรก็ไมยอม  นางจึงดําริวาเมื่อภัยมาถึงตัวเขา  ควร 
แกไขเอาตัวรอด  จึงเขาเลาโลมโจรน้ันใหตายใจ  แลวผลักโจรตกลงไป 
ตายในท่ีนั้น  เปลื้องเครื่องประดับทิ้งไวที่นั้น  หนีเที่ยวไปโดยลําดับ 
ถึงท่ีอยูของพวกปริพาชก  เลยบวชเปนปริพาชิกา  ศึกษาตามลัทธิของ 
พวกปริพาชก  ไดเชี่ยวชาญชํานาญแลว  ไดเที่ยวไปถามปญหากับมหาชน 
พบพระสารีบุตรเถระ  ทานแกไดตลอด  ทานจึงถามนางบาง  นางไม 
สามารถจะแกได  จึงขอเรียนตอทาน  พระเถระจึงตอบวา  ถาทานบวช 
เหมือนเรา ๆ  จึงบอกได  นางก็ไปบวชในสํานักนางภิกษุณี  ไมชาวัน 
ก็สําเร็จพระอรหันต  พรอมดวยปฏิสัมภิทา  พระภิกษุทั้งหลายประชุมพูด 
กันวา  นางกุณฑลเกสีฟงธรรมไมมากก็ไดสําเร็จพระอรหันต  พระศาสดา  
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จึงตรัสพระคาถานี้  
           โย  จ  คาถา  สต  ภาเส,        ก็ผูใดพึงกลาวคาถาสักรอยหน่ึง,  
อนตฺถปทส ฺหิตา,                        แตไมประกอบดวยบทแสดงประ- 
                                                โยชน  คาถาท่ีผูนั้นกลาวแลวน้ัน 
                                                หาประเสริฐไม 
เอก  ธมฺมปท  เสยฺโย                        บทแหงธรรมอันหน่ึง  เปนที่ฟง 
ย  สุตฺวา  อุปสมฺมติ,                        สงบระงับได  ประเสริฐกวา, 
โย  สหสฺส  สหสฺเสน                        ผูใดพึงชนะหมูมนุษย  ในสงคราม 
สงฺคาเม  มานุเส  ชิเน,                สิ้นพันดวยพน  ( คือลานหน่ึง ) 
เอก ฺจ  เชยฺยมตฺตาน,                สวนวา  ผูใดพึงชนะตนคนเดียวได 
ส  เว  สงฺคามชุตฺตโม,                        ผูนั้นแล  ชื่อวาเปนผูสูงสุดกวาผู 
                                                ชนะในสงครามน้ัน. 
                   ๘๔.  เรื่องอนัตถปุจฉกพราหมณ 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภอนัตถปุจฉกพราหมณ  เปนนักเลง 
เลนการพนัน  หาเลี้ยงชพีดวยการพนันนั้น  วันหนึ่งเขาไปเฝา 
พระศาสดาทูลถามวา  พระองคเห็นจะทรงทราบแตสิ่งท่ีเปนประโยชน 
สิ่งท่ีไมเปนประโยชนเห็นจะไมทรงทราบ  พระศาสดาจึงตรัสวา  เรา 
รูจักสิ่งท้ังท่ีเปนประโยชนและไมเปนประโยชน  พราหมณจึงทูลขอ 
ใหแสดงส่ิงที่ไมเปนประโยชนแกตน  พระองคจึงทรงแสดงสิ่งท่ี 
พราหมณนั้นประพฤติอยู  คือนอนสาย  เกียจคราน  ดุราย  นอนมาก  
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ไปทางไกลคนเดียว  เสพภรรยาทาน  เหลาน้ีเปนเหตุของความฉิบหาย 
พราหมณก็ยอมสาธุการเห็นดวย  เมื่อพระองคจะแสดงธรรมติโทษของ  
ความเลนการพนันของพราหมณนั้น  จึงตรัสพระคาถานี้  
           อตฺตา  หเว  ชิต  เสยฺโย,        ตนเนออันใครชนะแลวประเสริฐ 
                                                กวา 
ยา  จาย  อิตรา  ปชา,                        สวนวาหมูสัตวนอกน้ี ๆ  ใด  ที่เขา 
                                                ชนะแลว  หมูสัตวนอกน้ี ๆ  นั้น 
                                                ที่เขาชนะแลว  ไมประเสริฐเลย 
อตฺตทนฺตสฺส  โปสสฺส,                        เมื่อคนท่ีตนทรมานแลว 
นิจฺจ  ส ฺตจาริโน,                        ประพฤติสํารวมแลวเปนนิตย 
เนว  เทโว  น  คนฺธพฺโพ                เทพยดา  คนธรรพ  มารกับดวย 
น  มาโร  สห  พฺรหฺมุนา                 พรหมพึงกระทําความชนะของคน 
ชิต  อปชิต  กยิรา                        เห็นปานน้ัน  ใหแพไมไดทีเดียว. 
ตถารูปสฺส  ชนฺตุโน. 
                     ๘๕.  เรื่องสารีบุตรเถรมาตุลพราหมณ 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภพราหมณผูเปนลุงของสารีบุตรเถระ 
เปนผูปรารถนาจะไปพรหมโลก  ไดบริจาคทานแกพวกนิครนถ 
ทุก ๆ เดือน  พระสารีบุตรเถระจึงแนะนําใหเขาไปเฝา  ทูลถาม 
พระศาสดา พราหมณนั้นก็กระทําตาม  พระองคจึงตรัสพระคาถานี้ 
           มาเส  มาเส  สหสฺเสน        ผูใดพึงบูชาดวยทรัพยพันหน่ึง  ใน 
โย  ยเชถ  สต  สม,                        เดือน ๆ  สิ้นรอยปเสมอ,  
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เอกฺจ  ภาวิตตฺตาน          สวนเขาบูชาทานท่ีมีตนอันอบรม  
มุหุตฺตมป  ปูชเย,                แลวผูเดียว  แมครูหน่ึง, 
สา  เยว  ปูชนา  เสยฺโย,        ความบูชานั้นนั่นแลประเสริฐกวา  
                                        ความบูชาของผูนั้น 
ย ฺเจ  วสฺสสต  หุต.                ความบูชาสิ้นรอยป จะประเสริฐ 
                                        อะไรเลา. 
             ๘๖.  เรื่องสารีบุตรเถรภาคิเนยยพราหมณ 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภหลานของพระสารีบุตรเถระ 
ปรารถนาจะไปพรหมโลก  ฆาสัตววันละตัวบูชาเพลิงเสมอ  พระเถระ 
จึงแนะนําใหเขาไปเฝา  ทูลถามพระศาสดา  เธอก็กระทําตาม พระ 
องคจึงตรัสพระคาถานี้ 
           โย  จ  วสฺสสต  ชนตฺุ        ก็ชนใด  พึงบําเรอไฟในปาส้ิน 
อคฺคึ  ปริจเร  วเน,                        รอยป. 
เอก ฺจ  ภาวิตตฺตาน                        สวนเขาบูชาทานท่ีมีตนอันอบรม 
 ุหุตฺตมป  ปูชเย,                                แลวผูเดียว  แมครูหน่ึง. 
สา  เยว  ปูชนา  เสยฺโย,                ความบูชานั้นนั่นแล  ประเสริฐ 
                                                กวาความบูชาของสัตวนั้น. 
ย ฺเจ  วสฺสสต  หุต.                        ความบูชาสิ้นรอยป  จะประเสริฐ 
                                                อะไรเลา.  
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                 ๘๗.  เรื่องพระสารีบุตรเถรสหายพราหมณ  
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภพราหมณ  เปนสหายของพระสารี- 
บุตรเถระ  ปรารถนาพรหมโลก  ไดกระทําการเซนสรวงบูชายัญตาง ๆ 
พระสารีบุตรจึงแนะนําใหเขาเฝา  ทูลถามพระศาสดา  พราหมณนั้น  
ก็กระทําตาม  พระองคจึงตรัสพระคาถานี้ 
           ยงฺกิ ฺจิ  ยิฏ ฺจ  หุต ฺจ  โลเก        คนผูหวังบุญจะพึงบูชาสิ่งใดส่ิง 
สวจฺฉร  ยเชถ  ปุ ฺเปกฺโข,                                หนึ่ง  ที่เขาบูชาแลวและเซนสรวง 
                                                                แลวในโลกทุกป 
สพฺพป  ต  น  จตุภาคเมติ,                                ความบูชา  แมทัง้หมดน้ัน  ยอม 
                                                                ไมถึงสวนที่สี่แหงการอภิวาทน 
อภิวาทนา  อชุุคเตสุ  เสยฺโย.                        การอภิวาทนในทานทั้งหลายผูไป 
                                                                แลวตรง  ประเสริฐกวา. 
                           ๘๘.  เรือ่งอายุวัฒนกุมาร 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภอายุวัฒนกุมาร  อันพราหมณผูหน่ึง 
ทํานายวาจะตองทํากาลกิริยาใน ๗ วัน  มารดาบิดาตกใจ  จึงถาม 
ถึงเหตุเครื่องปองกันกับมรณภัย  พราหมณนั้นก็ไมทราบเหตุ  จึง 
แนะนําใหไปเฝา  ทูลถามพระสมณะ  สามีภรรยาจึงนํากุมารน้ันไปเฝา 
พระองคก็ทรงพยากรณตรงกันกับพราหมณ  และทรงแสดงเหตุเครื่อง 
ปองกัน  คือใหนิมนตพระสงฆไปสวดปริตร  ไมมีระวงหยุดส้ิน ๗ วัน 
ในวันที่ ๗  พระองคไดเสด็จไปเอง  ยักษผูจะมาปลงชีวิตน้ัน  เห็น  
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พระองคก็เกรงพระพุทธานุภาพ  หลีกหนีไป  ครั้นถึงวันที่ ๘  กห็มดเขต  
กุมารน้ันก็ถงึความสวัสดี  ตอไปมีอายุยืน ๑๒๐ ป  พระภิกษุทั้งหลาย 
ประชุมสนทนากันถึงเรื่องกุมารน้ันแลว  ทลูถามเหตุเจริญอายุอยางอ่ืน 
พระองคจึงตรัสพระคาถานี้  
           อภิวาทนสีลิสฺส        ธรรมทั้งหลาย ๔ คือ  อายุ  วรรณ 
นิจฺจ  วุฑฺฒาปจายิโน                สุข  พละ  ยอมเจรญิแกคนผูมีอัน 
จตฺตาโร  ธมมฺา  วฑฺฒนฺติ        ไหวเปนปกติ  ผูออนนอมตอทาน 
อายุ  วณฺโณ  สุข  พล.                ที่เจริญแลว  เปนนิตย. 
                        ๘๙.  เรื่องสังกิจจสามเณร 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภสังกิจจสามเณร  และอธิมุตตก- 
สามเณร  สังกิจจสามเณรน้ัน  เปนคนอัศจรรย  มารดาของทานได 
กระทํากาลกิริยาแตในกาลเมื่อทานยังอยูในครรภ  เวลาเผา  ทารกนั้น 
ไมไหมไฟ  พวกญาติไดเห็นก็ดีใจ  จึงนําเอาไปเลี้ยงไว  ครั้นอายุ 
๗ ขวบ  ไดบวชเปนสามเณรในสํานักพระสารีบุตรเถระ  สาํเร็จพระ 
อรหันต  พรอมดวยปฏิสัมภิทา  ในขณะปลงผมเสร็จน่ันเอง  อยูมา 
ครั้งหนึ่งไดไปกับภิกษุ ๓๐ รูป  อาศัยอยูในดงใกลกับที่อยูของหมูโจร 
ประมาณ ๕๐๐  พวกโจรไดจับสามเณรนั้นไป  เพือ่ทําพลีกรรมแก 
เทพยดา  เวลาท่ีนายโจรปรารภจะตัดศีรษะ  สามเณรก็แสดงอาการเฉย 
ไมสะทกสะทาน  เวลาฟน  ดาบน้ันกลับงอ  ทําอันตรายสามเณรไมได  
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พวกโจรเห็นปาฏิหาริยเชนนั้น  ก็เลื่อมใสพากันบวชในสํานักสามเณร  
ทั้งหมด  สามเณรจึงนําไปเฝาพระศาสดา  พระองคจึงทรงแสดงธรรมมีกถา 
ประกาศคุณของความเปนผูมีศีล  แลวตรัสพระคาถาขางหนา. 
           เมื่อสังกิจจสามเณรอุปสมบทเปนภิกษุได  ๑๐ พรรษา  จึงให 
อธิมุตตกสวมเณรผูเปนหลาน  ไปอําลามารดาบิดาเพ่ือจะอุปสมบท  
เมื่อไปในระหวางทาง  พบพวกโจรประมาณ ๕๐๐ จังเอาตัวไป 
แลวปรารภจะฆา  อธิมุตตกสามเณรจึงใหปฏิญาณวา  ถาทานปลอยเรา 
ไปแลว  เราจะไมบอกแกใครวาทานอยูในที่นี้  พวกโจรก็ปลอยใหไป 
เมื่อสามเณรไปถึงมารดาบิดา  ก็บอกแตเรื่องที่จะอุปสมบท  แลว 
กลับมากอน  มารดาบิดาตามมาภายหลัง  พวกโจรเห็นจึงจับไว  มารดา 
บิดารําพันวา  สามเณรชะรอยจะเปนพวกเดียวกันกับโจรเหลาน้ี  จึง 
ไมบอกแกเรา  พวกโจรไดยินเชนนั้น  มีความเลื่อมใสในสามเณรวา 
เปนผูรักษาสัตยมั่นคง  พากันบวชในสํานักสามเณรท้ังหลาย สามเณร 
จึงพาไปเฝาพระศาสดาทูลเรื่องนั้นใหทรงทราบ  พระองคจึงทรงแสดง  
ธรรมมีกถา  ประกาศคุณของความเปนผูมีศีล  แลวจึงตรัสพระคาถานี้ 
           โย  จ  วสฺสสต  ชีเว                กผู็ใดเปนผูทุศีล  มีจิตไมมั่นคง 
ทุสฺสีโล  อสมาหิโต,                        พึงเปนอยู ๑๐๐ ป 
เอกาห  ชีวิต  เสยฺโย                        ความเปนอยูของทานท่ีมีศีลมีฌาน 
สีลวนฺตสฺส  ฌายิโน.                        วันเดียวประเสริฐกวาความเปน 
                                                อยูของผูนั้น.  
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                        ๙๐.  เรื่องพระขานุโกณฑัญญเถระ 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภพระขานุโกณฑัญญเถระ  ครั้งหนึ่ง  
ทานไปกระทําความเพียรอยูในปา  สาํเร็จพระอรหันตแลวกลบัมา  เพ่ือ 
จะไปเฝาพระศาสดา  ไดหยุดพักเขาฌานอยู ณ  ที่แหงหน่ึง  ในคืน  
วันนั้นพวกโจรประมาณ ๕๐๐  พากันไปปลนไดทรัพยมาคนละถุง ๆ 
เห็นพระเถระนั่งเขาฌานอยู  สําคัญวาตอไม  ตางคนก็เอาถึงทรัพย 
ของตน ๆ  วางซอน ๆ  กนัที่ศีรษะพระเถระจนหมด  พระเถระเจาน่ัง 
เขาฌานเฉย  สวนพวกโจรพากันพักนอนหลับไป  ครั้นเวลาใกลรุง 
ต่ืนข้ึน  เห็นพระเถระสําคัญวาอมนุษย  ตกใจ  ปรารภจะหนี  พระเถระ 
จึงบอกวาเราเปนบรรพชติ  ทานอยากลัวเลย  พวกโจรก็เลื่อมใสชวนกัน 
ขอโทษ  แลวพากันบวชในสํานักพระเถระท้ังหมด  พระเถระเจาจึงนําตัว 
ไปเฝาพระศาสดา  ทูลประวัตินั้นใหทรงทราบ  พระองคจึงทรงแสดง 
ธรรมมีกถา  ประกาศคุณของความเปนผูมีปญญา  แลวจึงตรัสพระคาถานี้ 
           โย  จ  วสฺสสต  ชีเว                กผู็ใด  มีปญญาทราม  มีจิตไม 
ทุปฺป ฺโ  อสมาหิโต,                มั่นคง  พึงเปนอยู ๑๐๐ ป 
เอกาห  ชีวิต  เสยฺโย                        ความเปนอยูของทานท่ีมีปญญา  ม ี
ป ฺวนฺตสฺส  ฌายิโน.                ปกติเพงพิจารณ  วันเดียว  ประ- 
                                                เสริฐกวาความเปนอยูของผูนั้น.  
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                        ๙๑.  เรื่องพระสัปปทาสเถระ  
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภพระสัปปทาสเถระ  มีความกระสัน 
อยากจะสึก  แลวจึงกลับดําริวา  ตายในบรรพชาเพศประเสริฐกวา  
วันหน่ึงเห็นภิกษุจับงูเหาใสหมอจะเอาไปปลอย  จึงรับอาสาวาเราจะ 
เอาไปปลอยใหเอง  อยากจะใหงูกัดเสียใหตาย  เอามือลงไปแกวงในหมอ 
งูก็ไมกัด  จนถึงเอานิ้วมือใสในปากงู ๆ ก็ไมกัด  เขาใจวาไมใชงูราย 
แลวปลอยไป  วันหน่ึงถอืมีดโกนไปดวยคิดจะเชือดคอตาย  จึงพาดคอ 
ลงที่ตนไม  กระทําคมมีดไวที่คอ  ปรารภพระกรรมฐานไปพลาง  ได 
สําเร็จพระอรหันตในเวลาน้ัน  พระภิกษุทั้งหลายจึงเขาไปเฝาทูลพระ 
ศาสดา  พระองคจึงทรงแสดงธรรมมีกถา  ประกาศคุณของความเปนผู 
ปรารภความเพียร  แลวจึงตรัสพระคาถานี้ 
           โย  จ  วสฺสต  ชีเว                ก็ผูใดเปนผูเกียจครานแลวมีความ 
กุสีโต  หีนวรีิโย,                                เพียรเลวทราม  พึงเปนอยู ๑๐๐ ป 
เอกาห  ชีวิต  เสยฺโย                        ความเปนอยูของทานท่ีปรารภ 
วีริย  อารภโต  ทฬฺห.                        เพียรมั่น  อยูวันเดียว  ประ- 
                                                เสริฐกวาความเปนอยูของผูนั้น. 
                      ๙๒.  เรื่องนางปฏาจาราเถรี 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภนางปฏาจาราเถรี  เปนธิดาของ 
เศรษฐีในเมืองสาวัตถี  นางไดประสบวิปปโยคทุกขอันสาหัส คือ 
สามีถูกงูกัดตาย  บุตรใหญตกนํ้าตาย  บุตรเล็กเหยีย่วเฉ่ียวเอาไป  
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มารดาบิดาและพี่ชายเรือนพังทับตาย  นางก็โทมนัสหมดสติสมปฤดี  
เปลือยกายไมมีผานุงหม  เดินบนเพอแตผูเดียว  เขาไปในเชตวันวิหาร 
กําลังพระศาสดาทรงแสดงธรรมเทศนาอยูในทามกลางบริษัท  พระองค  
ไดทอดพระเนตรเห็น  จึงทรงเตือนใหนางกลับมีสติ  แลวตรัสเทศนา 
ใหดํารงอยูในโสดาปตติผล  แลวนางไดไปบรรพชาอยูในสํานักนาง 
ภิกษุณี  วันหน่ึงนั่งพิจารณาดูความสิ้นความเส่ือมอยู  พระศาสดาเสด็จ 
ประทับอยูในคันธกุฎีทรงทราบดวยทิพยจักษุ  จึงทรงเปลงพระโอภาส 
ไป  แลวจึงตรัสพระคาถานี้  ( ใหนางสําเร็จพระอรหันต ) 
           โย  จ  วสฺสสต  ชีเว                กผู็ใด  เมื่อไมเห็นความเกิดข้ึนและ 
อปสฺส  อุทยพฺพย,                        ความเสื่อมไป  พึงเปนอยู ๑๐๐ ป 
เอกาห  ชีวิต  เสยฺโย                        ความเปนอยูของทานท่ีเห็นความ 
ปสฺสโต  อุทยพฺพย.                          เกิดข้ึนและความเสื่อมไป  อยูวัน 
                                                เดียว  ประเสริฐกวาความเปนอยู 
                                                ของผูนั้น. 
                            ๙๓.  เรือ่งกีสาโคตมี 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภนางกีสาโคตมีเถรี  มีเรื่องเบ้ืองตน 
วา  ทรัพย ๔๐  โกฏิของเศรษฐีคนหน่ึง  ในเมืองสาวัตถี  กลายเปน 
ถานไปหมด  เศรษฐีนั้นเศราโศกเสียใจ  มีสหายมาบอกอุบายใหวา 
เอาทรัพยที่กลายเปนถานน้ีไปกองขายท่ีตลาด  เมื่อมีใครทักวา  เงิน  
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ทอง  ถาเปนหญิง  ทานจงขอใหกับบุตรชายของทาน  ถาเปนชาย  
ก็ยกบุตรหญงิให  มอบทรัพยทั้งหมดใหผูนั้น  เศรษฐีกระทําตาม 
คนอ่ืน ๆ  ไดเห็นแลวกวาววาถานท้ังน้ัน  แตนางกีสาโคตมีคนเดียว  
กลาววาเงินทอง  เศรษฐีจึงขอใหอยูกับบุตรของตน  ยกทรัพยอันนั้น 
ใหทั้งหมด  เมื่อนางอยูกับสามี  มีบุตรคนหน่ึงพอเดินไดก็ตาย  นาง 
ไมเคยเห็นคนตาย  อุมบุตรไปเที่ยวหายา  เพ่ือรักษาใหกลบเปนข้ึน 
ใครเห็นก็เหมาวาเปนบา  ครั้งน้ันบัณฑิตผูหน่ึง  แนะนําใหไปเฝาพระ 
ศาสดา  นางก็ไปเฝาทูลขอยา  พระศาสดาจึงทรงแสดงธรรมเทศนา 
ใหดํารงอยูในโสดาปตติผล  แลวนางจึงขอบรรพชาอยูในสํานักนาง 
ภิกษุณี  วันหน่ึงไดนั่งดูดวงประทีปอันชัชวาลแลวเส่ือมไป  จึงนํามา 
เทียบกับอัตภาพตน  พระศาสดาประทับอยูในคันธกุฎี  ทรงทราบโดย 
ทิพยจักษุ  จึงเปลงพระโอภาสไป  แลวจึงตรัสพระคาถาน้ี 
           โย  จ  วสฺสสต  ชีเว                กผู็ใด  เมื่อไมเห็นทางอันไมตาย 
อปสฺส  อมต  ปท,                        พึงเปนอยู ๑๐๐  ป 
เอกาห  ชีวิต  เสยฺโย                        ความเปนอยูของทานท่ีเห็นทาง 
ปสฺสโต  อมต  ปท.                        อันแมตาย  อยูวันเดียว  ประเสริฐ 
                                                กวาความเปนอยูของผูนั้น.  
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                      ๙๔.  เรื่องนางพหุปุตติกาเถรี 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภนางพหุปุตติกาเถรี  เปนผูมีบุตร  
ธิดามาก  ครั้นสามีตาย  ไดแบงสมบัติใหแกบุตรธิดาเหลาน้ัน   ตน 
อาศัยบุตรธิดาอยู  เห็นเขาไมนําพาก็โทมนัส ไปบวชเปนภิกษุณี  
ไมเกียจครานมีเพียรเจริญสมณธรรม  วันหน่ึงรําพึงถึงธรรมที่พระผูมี 
พระภาคเจาทรงแสดง  พระศาสดาประทับในคันธกุฎี  ทรงทราบดวย 
ทิพยจักษุ  จึงเปลงพระโอภาสไป  แลวจึงตรัสพระคาถาน้ี 
           โย  จ  วสฺสสต  ชีเว                กผู็ใด  เมื่อไมเห็นธรรมอันอุดม 
อปสฺส  ธมฺมมุตฺตม,                        พึงเปนอยู ๑๐๐  ป 
เอกาห  ชีวิต  เสยฺโย                        ความเปนอยูของทานท่ีเห็นธรรม 
ปสฺสโต  ธมมฺมุตฺตม.                        อันอุดม  อยูวันเดียวประเสริฐกวา 
                                                ความเปนอยูของผูนั้น.  
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                                ปาปวรรคท่ี ๙  
                 ๙๕.  เรื่องจูเฬกสาฏกพราหมณ 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภจูเฬกสาฏกพราหมณ มีผาหม 
ผืนเดียวกันกับภรรยาผลัดกันหม  ภรรยาหมไปฟงธรรมกลางวัน  
พราหมณหมไปฟงธรรมกลางคืน  คืนวันหน่ึง  พราหมณไดไปฟง 
ธรรม มีความเลื่อมใส  ใครเพ่ือจะเปล้ืองผาหมนั้นออกบูชา  คิด 
แลวคิดเลา  ต้ังแตยามตนจนถึงยามท่ีสุด  ตอยามท่ีสุดจึงชนะ 
ความตระหน่ีบริจาคได  แลวรองข้ึนดวยเสียงอันดังวา  เราชนะ 
แลว ๆ  เวลานั้นพระเจาปเสนทิโกศล  เสด็จประทับทรงธรรม 
อยูในที่นั้นดวย  ไดทรงทราบทรงเลื่อมใส  จึงพระราชทาน 
โภคทรัพยเปนอันมาก  พวกภิกษุทั้งหลาย  ประชุมกันพูดสรรเสริญ 
จูเฬกสาฎกพราหมณนั้น  พระศาสดาจึงตรัสวา  ถาพราหมณไดบูชา 
แตในยามตน ๆ  จะไดบริโภคทรัพยยิ่งข้ึนไปกวานั้น  แลวจึงตรัสพระ 
คาถาน้ี 
           อภิตฺถเรถ  กลฺยาเณ,        คนควรรับขวนขวายในความดี 
ปาปา  จิตฺต  นิวารเย,                        พึงหามจิตเสียจากความชั่ว 
ทนฺธ  ห ิ กรโต  ปุ ฺ,                เพราะวาเมื่อคนทําความดีชาอยู 
ปาปสฺมึ  รมตี  มโน.                        ใจจะยินดีไปเสียในความชั่ว.  
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                          ๙๖.  เรื่องเสยยสกภิกขุ 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภพระสยยสกภิกษุ  เปนสัทธิ-  
วิหาริกของพระโลฬุทายี  ครั้นเมื่อความกระสันเกิดข้ึน  จึงบอก  
แกพระโลฬทุายี ๆ  จึงแนะนําใหระงับโดยอฐานะ  พระเสยยสกะก็ 
กระทําตาม  พระศาสดาทรงทราบ  จึงทรงติเตียนเปนอันมาก  ให 
ประชุมสงฆ  ทรงบัญญัติสิกขาบทหาม  แลวจึงตรัสพระคาถานี้ 
           ปาป ฺเจ  ปุริโส  กยิรา,                ถาบุรุษทําบาปเขา 
น  ต  กยิรา  ปุนปฺปุน,                                อยาพึงทําบาปนั้นบอย ๆ 
น  ตมหฺิ  ฉนทฺ  กยิราถ,                        อยาพึงทําความพอใจในบาปน้ัน 
ทุกฺโข  ปาปสฺส  อุจฺจโย.                        เพราะการเจริญข้ึนแหงบาป 
                                                        ยอมใหเกิดทุกข. 
                            ๙๗.  เรือ่งลาชเทวธิดา 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภลาชเทวธิดา  เมื่อยังเปนมนุษยอยู 
เปนชาวนาไดถวายขาวตอกแกพระมหากัสสปเถระ  ครั้นทําลายขันธ 
ไปเกิดในดาวดึงสพิภพ  ทราบวาทิพยสมบัตินี้  อันตนไดเพราะพระ 
มหากัสสปเถระ  ใครจะฉลองคุณทาน  จึงมาปดกวาดบริเวณ 
วิหารต้ังนํ้าฉันน้ําใชไว  โดยนิยมนี้ถึง ๓ วัน  ตอวันที่ ๓  พระเถระ 
จึงทราบชัด  แลวขับไลหามไมใหทําตอไป  จะเปนตัวอยางแกกุลบุตร 
ภายหลัง  นางลาชเทวธิดาเสียใจ  ประคองอัญชลีรองไหอยูในอากาศ  
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พระศาสดาไดสดับเสียงนั้น  จึงรับสั่งแกเทวธิดานั้นวา  ความ 
กระทําสังวรเปนหนาที่ของกัสสปะ  ความกระทําบุญเปนหนาท่ีของผู  
ตองการบุญ  การกระทําบุญเปนสุขทั้งในโลกนี้และโลกหนา  แลว 
จึงตรัสพระคาถานี้  
           ปุ ฺ ฺเจ  ปุริโส  กยิรา,                ถาบุรุษทําบุญเขา 
กยิราเถน  ปุนปฺปุน,                                พึงทําบุญนั้นบอย ๆ 
ตมฺหิ  ฉนฺท  กยิราถ,                                พึงทําความพอใจ  ในบุญน้ัน 
สุโข  ปุ ฺสฺส  อุจฺจโย.                        เพราะการเจริญข้ึนแหงบุญ 
                                                        ยอมใหเกิดสุข. 
                        ๙๗.  เรื่องอนาถบิณฑิกเศรษฐี 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภอนาถปณฑิกเศรษฐี  บริจาคทรัพย 
สรางวิหารเชตวัน  แลวบริจาคทานใหพระศาสนาเนืองนิตย  จน 
ทรัพยสินหมดสิ้นไปโดยลําดับ  ถึงกระน้ันก็ยังคงบริจาคอยูเสมอ  จน 
เทพดาผูสิงอยูที่ซุมประตูของทาน  มาหามใหหยุดการบริจาคเสีย 
เศรษฐีก็มิไดฟง  กลับขับไลเทพดาไมใหอยูในที่นั้น  เทพดารูสึก 
วาตนผิด  จึงไปหาเทพดาทั้งหลาย  ตลอดถึงทาวสักกเทวราชวิงวอน 
ใหชวยไปขอโทษเศรษฐี  ทาวสักกะจึงใหอุบายวา  ใหนําทรัพยอันหา 
เขาของมิไดไปใหเศรษฐีแลวขอขมาโทษ  เทพดานั้นก็กระทําตาม 
เมื่อเศรษฐีจะรับขมาโทษ  จึงนําเทพดาน้ันไปเฝา  พระองค 
จึงประทานโอวาทสอนเศรษฐีและเทพดา  แลวจึงตรัสพระคาถานี้  
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ปาโปป  ปสฺสตี  ภทฺร                กรรมชั่ว  ยังไมใหผล  เพียงใด 
ยาว  ปาป  น  ปจฺจติ,                 แมคนชั่ว  ยอมเห็นกรรมดีเพียง 
                                        นั้น  ( ไปพลาง )   
ยทา  จ  ปจฺจตี  ปาป,                ก็เม่ือใด  กรรมชั่วใหผลอยู 
อถ  ( ปาโป )  ปาปานิ  ปสฺสติ,        เมื่อน้ัน  ( คนชัว่ )  ยอมเห็น 
                                                กรรมชัว่ท้ังหลาย 
ภทฺโรป  ปสฺสตึ  ปาป           กรรมดี  ยงัไมใหผลเพียงใด  แม 
ยาว  ภทฺร  น  ปจฺจติ,                คนดี  ยอมเห็นกรรมชั่วเพียงนั้น 
                                        ( ไปพลาง ) 
ยทา  จ  ปจฺจตี  ภทฺร,                ก็เม่ือใด  กรรมดีใหผลอยู 
อถ  ( ภทฺโร )  ภทฺราน ิ ปสฺสติ.        เมือ่น้ัน  ( คนด ี)  ยอมเห็นกรรมดี 
                                                ทั้งหลาย. 
                         ๙๙.  เรื่องอสัญญตบรขิารภิกษุ 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภภิกษุมีบริขารอันไมเก็บงํา  ใช 
สอยเตียงต่ังเปนตน  ทอดทิ้งไวในที่นั้น ๆ  พระภิกษุทั้งหลาย 
เตือนเธอ ๆ  กลับมาพูดโหยกเหยกวา  กรรมเล็กนอยจะเปนอะไรไป 
จิตใจของบริขารน้ัน  ก็ไมมี  พระศาสดาทรงทราบ  รับสั่งใหหา 
ตัวมาประทานอนุศาสนี  แลวจึงตรัสพระคาถานี้ 
           มาวม ฺเถ  ปาปสฺส,                คนไมควรดูหม่ินตอบาป 
น  มตฺต  อาคมิสฺสติ,                                วาบาปมีประมาณนอยจักไมใหผล  
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อุทพินฺทุนิปาเตน                แมหมอน้าํ  ยอมเต็มไดดวยหยาด 
อุทกุมฺโภป  ปูรติ,                น้ําท่ีตก 
ปูรติ  พาโล  ปาปสฺส                คนพาลส่ังสมบาปอยู  แมทลีะ 
โถก  โถกป  อาจิน.                นอย ๆ  ยอมเต็มไปดวยบาป. 
                      ๑๐๐.  เรื่องพิฬาลปทกเศรษฐี  
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภพิฬาลปทกเศรษฐี  เห็นเขาบอกบุญ 
เรี่ยไรทําทานมาถึงประตูรานของตน  นึกไมพอใจวา  ไมทําแตพอจุ 
กําลังของตน  เที่ยวเรี่ยไรผูอ่ืน ๆ  ดวย  จึงหยิบขาวสารถั่วเขียว 
ถั่วราชมาส  อยางละหยิบมือใหไป  บรุุษผูจัดการน้ันก็นําไปรวบรวมตก 
แตงบิณฑบาต  ที่จะเลี้ยงพระในเวลาเชา  ครั้นรุงข้ึนเปนเวลาเลี้ยงพระ 
เศรษฐีจึงเหน็บกฤชซอนไปดวยคิดวา  ถาบุรุษผูจัดการพูดติเตียนเรา 
เรื่องหยิบสิ่งนั้น ๆ  เราจะประหารเสียดวยกฤชน้ี  ครั้นเสร็จการ 
เลี้ยงพระแลว  บุรุษผูจัดการนั้น  จึงทูลพระผูมีพระภาคเจาวา  ขาแต 
พระองคผูเจริญ  ขาพระองคไดชักชวนประชุมชนใหบริจาคทานตาม 
กําลังของตน ๆ  มากบาง  นอยบาง  ขอผลจงมีแกประชุมชนผูบริจาค 
ทุก ๆ  คนเทอญ  เศรษฐีไดฟงดังน้ันก็กลับจิต  รูสกึโทษตน  ขอ 
โทษบุรุษผูนั้น  พระศาสดาจึงตรัสพระคาถาน้ี 
           มาวม ฺเถ  ปุ ฺสฺส,                คนไมควรดูหม่ินตอบุญ 
น  มตฺต  อาคมิสฺสติ,                                วาบุญมีประมาณนอย  จักไมใหผล  
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อุทพินฺทุนิปาเตน                แมหมอน้าํ  ยอมเต็มไปดวยหยาด  
อุทกุมฺโภป  ปูรติ,                น้ําท่ีตก 
อาปูรติ  ธีโร  ปุ ฺสฺส        ผูมีปญญา  สั่งสมบุญอยู  แม 
โถก  โถกป  อาจิน.                ทลีะนอย ๆ  ยอมเต็มไดดวยบุญ. 
                         ๑๐๑.  เรือ่งมหาธนพาณิช 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภมหาธนพาณิช  จัดแจงสิ่งของ  
บรรทุกเกวียน ๕๐๐  เพ่ือจะไดคาขาย ณ ที่แหงหน่ึง  จึงอาราธนาพระ 
ภิกษุทั้งหลาย  ผูมีประสงคจะไป  ณ  ที่นั้น  ใหไปพรอมกัน  จะไมตอง 
ลําบากดวยบิณฑาหาร  ครั้นจัดการเสร็จแลว  ก็พากันไปถึงหมูบานปาก 
ดงแหงหนึ่งหยุดพักอยูที่นั้น  พวกโจรประมาณ ๕๐๐  รูวาพาณิชจะไปใน 
ดงน้ัน  จึงไปกั้นสกัดอยู  พาณิชรูตัวก็ไมไป  เตรยีมตัวจะกลับ 
พวกโจรรูดังน้ัน  จึงพากันไปสกัดทางที่จะกลับนั้น  พาณิชรูตัว  ก็พัก 
อยูที่นั้น  จึงบอกเหตุนั้นแกพระภิกษุทั้งหลาย ๆ  ก็พากันกลับมาเฝา 
พระศาสดา  ทูลความน้ันใหทรงทราบ  พระองคจึงตรัสพระคาถานี้ 
           วาณิโชว  ภย  มคฺค          คนควรเวนกรรมชั่วท้ังหลายเสีย 
อปฺปสตฺโถ  มหทฺธโน                        เหมือนพาณิชมีทรัพยมากมีพวก 
วิส  ชีวิตุกาโม  ว                                นอย  เวนทางพึงกลัวเสีย  และ 
ปาปานิ  ปริวชฺชเย.                        เหมือนผูใครเพ่ือจะเปนอยู  เวน 
                                                ยาพิษเสีย  ฉะนั้น.  
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                        ๑๐๒.  เรือ่งนายกุกกุฎมิตร  
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภนายพรานชื่อกุกกฎมิตร  วันหน่ึง 
เขานําเนื้อบรรทุกเกวียนไปขายในเมืองราชคฤห  ธดิาของเศรษฐีคน 
หน่ึงในเมืองนั้น  แลเห็นนายพรานก็มีจิตปฏิพัทธดวยบุพเพสันนิวาส  
เวลานายกุกกุฎมิตรกลับ  เศรษฐีธิดาก็ตามไปอยูกินดวยกันจนมีบุตร 
ชาย ๗ คน  ไดบุตรสะใภ ๗ คน  พระศาสดาไดทอดพระเนตรเห็น 
อุปนิสัยโสดาปตติผลของนายพราน  กับบุตรชาย ๗  บุตรสะใภ ๗ 
จึงเสด็จไปสูที่ดักเน้ือของนายพรานน้ัน  แสดงรอยพระบาทไวที่ใกล 
บวง  วันนั้นเผอิญไมมีเนื้อติดบวงสักตัวเดียว  ครั้นนายพรานมาเห็น 
พระศาสดาประทับอยูในที่นั้น  เขาใจวาพระองคมาแกเนื้อของตน 
ปลอยเสีย  กโ็กรธข้ึนธนจูะยิง  ดวยพระพุทธานุภาพนายพรานไมอาจ 
ยิงได  โกงธนูคางทําแตทาอยูอยางนั้น  ฝายพวกบุตรทั้ง ๗  เห็นบิดา 
หายไป  จึงถือธนูพากันออกไปดู  ไดเห็นพระผูมีพระภาคเจา  เขาใจ 
วาเปนปจจามิตรแกบิดาของตน  ตางคนก็ข้ึนธนูจะยิง  ทําแตทาอยู 
อยางบิดา  ฝายภรรยาเห็นสามีกับบุตรหายไปนาน  ก็พาบุตรสะใภ 
ทั้ง ๗ คนไปดู  ครั้นเห็นเชนนั้น  จึงรองหามสามีและบุตรวา  อยา 
ประทุษรายบิดาของเรา  นายพรานไดยินสําคัญวาพระผูมีพระภาคเปน 
พอตา  บุตรไดยินสําคัญวา  พระผูมีพระภาคเปนตา  จึงพากันกลับ 
จิตคิดรักในพระผูมีพระภาคเจา  ทิ้งธนูไปขอโทษ  พระองคจึงทรง 
แสดงอนุบุพพีกถา  ใหนายพรานกับบุตรชายบุตรสะใภดํารงในโสดา- 
ปตติผลแลวเสด็จกลับ  ทรงเลาความเรื่องนั้น  ใหพระอานนทฟง  
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พระภิกษุทั้งหลายจึงทูลถามวา  เมื่อจบเทศนาภรรยาของนายพราน 
ไมไดสําเร็จหรือ  พระองคจึงตรัสวา  นางไดสําเร็จโสดาปตติผล 
แตยังเปนเด็ก  พระภิกษุทั้งหลายพากันสงสัยวา  โสดาบันทําไมจึงทํา 
ปาณาติบาต  พระศาสดาจึงทรงแสดงวา  โสดาบันไมทําปาณาติบาต  
แลวจึงตรัสพระคาถานี้ 
           ปาณิมฺหิ  เจ  วโณ  นาสฺส,        ถาวา  แผลไมพึงมีในฝามือ 
หเรยฺย  ปาณินา  วิส,                                คนพึงนํายาพิษไปดวยฝามือได 
นาพฺพณ  วิสมเนสฺวติ,                                ยาพิษยอมไมซึมเขาไปสูฝามือ 
                                                        ทีไ่มมีแผลได  ฉันใด, 
นตฺถิ  ปาป  อกุพฺพโต.                                บาปยอมไมมี  แกผูไมทําอยู 
                                                        ฉันนั้น. 
                    ๑๐๓.  เรื่องนายโกกสุนขลุททกะ 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภนายพรานสุนัขชื่อโกกะ  พาหมู 
สุนัขไปเที่ยวลาเนื้อในปา  วันนั้นเผอิญไมไดเนื้อ  พบพระภิกษุ 
รูปหน่ึง จึงคิดวาการท่ีเราไมไดเนื้อวันนี้  ก็เพราะเราเห็นคนกาฬกิณี 
นี้  นึกโกรธจึงยุใหสุนัขกัด  พระภิกษุนั้นก็ว่ิงหนีข้ึนตนไม  นายพราน 
สุนัขก็ตามไปเอาหอกแทงท่ีพ้ืนเทา  พระภิกษุนั้นไดวิงวอนโดย 
ประการตาง ๆ  นายพรานก็ไมฟงขืนแทงอยูร่ําไป  ขณะนั้นจีวร  
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ของภิกษุนั้นหลุดลงมาคลุมนายพราน  สุนัขเห็นสําคัญวาภิกษุพลัดตก  
ลงมา  ก็พากันเขากัดนายพรานนั้นถึงแกความตาย  ครั้นสุนัขหลีกไป 
แลว  ภิกษุนัน้ก็ลงมา  เกดิความสงสัยศีลขอบตน  จึงมาเฝาทูลถาม  
พระศาสดา  พระองคจึงทรงแสดงวา  เธอมีศีลไมดางพรอยในเรื่อง 
นั้น  แลวจึงตรัสพระคาถานี้ 
           โย  อปฺปทุฏสฺส  นรสฺส  ทุสฺสติ,        คนพาลใดประทุษรายอยูตอชน 
                                                                ผูไมไดประทุษรายแลว 
สุทฺธสฺส  โปสสฺส  อนงฺคณสฺส,                        ซึ่งเปนคนบริสุทธิ์  ไมมีกิเลส 
                                                                ดุจเนิน 
ตเมว  พาล  ปจฺเจติ  ปาป,                                บาปยอมกลับถึงคนพาลนั้นเอง 
สุขุโม  รโช  ปฏิวาตว  ขตฺิโต.                        เหมือนธุลีละเอียด  ที่เขาซัด 
                                                                ทวนลมไป  ฉะนั้น. 
                 ๑๐๔.  เรื่องมณีการกุลุปกติสสเถระ 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภพระติสสเถระ  ผูเขาไปสูตระกูล 
ของนายชางมณี  วันหน่ึงพระเจาปเสนทิโกศล  พระราชทานแกว 
ไปใหนายมณีการน้ันเจียรไน  นายมณีการกําลังน่ังห่ันเนื้อมือเปอน 
เลือดอยู  จึงรับเอาวางไวที่เขียง  แลวเขาไปลางมือขางใน ขณะน้ัน  
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นกกะเรียนที่นายมณีการเลี้ยงไว  เห็นแกวสําคัญวาชิ้นเน้ือ  จึงจิก  
กลืนกินเสีย  นายมณีการออกมาไมเห็นแกวมณี  สงสัยพระติสสเถระ 
ซึ่งน่ังอยูในท่ีนั้นลักเอาไป  จึงถามทาน ๆ  ตอบวา  เราไมไดเอาไป  
นายมณีการจึงคิดวา ถาเราจะถามโดยดีคงไมได  ตองบีบค้ันถามจึง 
จะได  คิดแลวจึงเอาเชือกมามักพระเถระ  แลวตีดวยทอนไมจนตา 
ทะเลน  โลหิตไหลออกทางหูทางจมูก  นกกะเรียนก็ว่ิงเขามากินโลหิต 
นั้น  นายมณีการกําลังโกรธ  จึงเตะนกกะเรียนนั้นตาย  ครั้นนก 
กะเรียนตายแลว  พระเถระจึงไดบอกความนั้น  นายมณีการจึงผาทอง 
นกกะเรียน  ไดแกวแลวสลดใจ  ขอโทษพระเถรเจา  อยูมาไมชา 
พระเถระก็ปรินิพพาน นกกะเรียนถือเอาปฏิสนธิในครรภภรรยาของ 
นายมณีการ  นายมณีการทํากาลกิริยาแลวไปเกิดในนรก  ภรรยาไป 
เกิดในเทวโลก  พระภิกษุทั้งหลายจึงทูลถามสัมปรายภพของสัตว 
เหลาน้ันแดพระศาสดา  พระองคจึงตรัสพระคาถานี้ 
           คพฺภเมเก  อุปฺปชฺชนฺติ,                คนทั้งหลายบางพวก ยอมเกิดในครรภ, 
นิรย  ปาปกมฺมิโน,                                ผูมีกรรมลามก  ยอมเขาถึงนรก 
สคฺค  สุคติโน  ยนฺติ,                                ผูมีกรรมเปนเหตุแหงสุคติ  ยอมไป 
                                                        สวรรค 
ปรินิพฺพานฺติ  อนาสวา.                        ผูไมมีอาสวะ  ยอมปรินิพพาน.  
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                            ๑๐๕.  เรื่องตโยชน  
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภคน ๓ คน   ที ่๑ ไฟไหมหลังคา 
ติดเสวียนหมอปลิวข้ึนไปบนอากาศ  จําเพาะคลองคอกาตัวหน่ึงซ่ึง  
บินมาไหมไฟพลัดตกลงมาตาย  พระภิกษุที่ไดเห็น  จึงไปเฝาทูล 
ถามพระศาสดา.  ที ่๒ สําเภาลําหนึ่ง แลนไปในมหาสมุทรแลว 
หยุดเฉยอยูไมหว่ันไหว คนในเรือจึงสันนิษฐานวา  ชะรอยจะมีคน 
กาฬกีณี  จึงจับฉลากเส่ียงทาย  ฉลากกาฬกิณีตกท่ีภรรยานาย 
สําเภาท้ัง ๓ ครั้ง  นายสําเภาก็ตองเอาภรรยาถวงน้ําเสีย  เรือจึง 
แลนไปไดโดยปกติ  พระภิกษุอาศัยมาในเรือน้ัน  จึงไปเฝาทูลถาม 
พระศาสดา.  ที่ ๓ ภิกษุพวกหน่ึง ๗ รปูดวยกัน  เขาไปอาศัยอยูในถ้ํา 
เวลากลางคืนศิลาประมาณเทาเรือนยอด กลิ้งไปปดปากถ้ําเสีย  จะ 
ทําอยางไรก็ไมออก  ตอลวงไป ๗  วันศิลานั้นจึงเปดเอง  ภิกษุทั้ง ๗ 
นั้น  จึงไปเฝาทูลถามพระศาสดา  พรอมกับภิกษุ ๒ พวก. 
           พระบรมศาสดาจึงทรงแสดงบุรพกรรมของสัตวเหลาน้ันโดยลําดับ 
ที่ ๑ กาน้ันเคยเปนชาวนา  โกรธโคดื้อตัวหนึ่ง  เมื่อจะทรมานจึง 
เอาฟางมาทําเปนวงสวมคอโคนั้น  เอาไฟจุดจนโคน้ันตาย 
ที่ ๒ หญิงน้ันในชาติหน่ึง  โกรธสุนัขวาไปไหนก็ตาม  จนคนอ่ืน 
เขาเยยหยัน  จึงเอาหมอใสทรายผูกคอสุนัขถวงน้ําเสีย  ที่ ๒ ภิกษุ ๗ 
รูปนั้น  ในชาติหน่ึงเคยเปนพวกเด็กเลี้ยงโค  เห็นเห้ียตัวหนึ่งชวนกันไล 
จับ  เหี้ยหนีเขาจอมปลวก  จึงชวยกันอุดชองไว  แลวลือไป ๗ วัน 
จึงนึกข้ึนได  ชวนกันเปดชองใหเห้ียวออกได  ในที่สุดอดีตนิทาน  
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พระองคจึงตรัสพระคาถานี้   
           น  อนฺตลิกฺเข  น  สมุทฺท-                คนที่ทํากรรมลามกไว  หนีไปแลว 
มชฺเฌ  น  ปพฺพตาน  วิวร                        ในอากาศ  ในทามกลางสมุทร 
ปวิสฺส,                                                สูชองแหงภูเขาทั้งหลาย 
                                                        กด็ี  พึงพนจากกรรมลามกไป 
                                                        ไมได ๆ ๆ เลย 
น  วิชฺชเต  โส  ชคติปฺปเทโส                เพราะเขาสถิตอยูแลว ณ ประเทศ 
ยตฺรฏ ิโต  มจฺุเจยฺย  ปาป-                        แหงแผนดินใด  พึงพนจาก 
กมฺมา.                                                กรรมลามกได  ประเทศแหง 
                                                        แผนดินนั้น  หามีอยูไม. 
                         ๑๐๖.  เรือ่งสุปปพุทธสักกะ 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภสุปปพุทธศักยราช  ผูเปนพระราช- 
บิดาของพระนางพิมพาและพระเทวทัต  แคนพระทัยในพระผูมีพระ- 
ภาคเจาวา  ทิ้งพระนางพิมพาใหเปนหมาย  ใหพระเทวทัตบวชแลว 
ต้ังอยูในความเปนผูมีเวร  วันหน่ึงใหคนปดทางไมใหเสด็จดําเนินไป 
กระทําภัตกิจ  พระศาสดาก็เสด็จกลับ  แลวรับสั่งกับพระอานนท 
วา  สุปปพุทธะไดกระทํากรรมอันหนัก  ไมใหหนทางแกพระพุทธะ 
เชนเรา  ในวันที่ ๗  แผนดินจะสูบ  ที่เชิงบันไดภายใตปราสาท  
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คนสอดแนมไดฟงเชนนั้น  จึงนําความน้ันไปทูลแดสุปปพุทธศักย- 
ราช  ทาวเธอไดทรงทราบ  ทรงดําริจะปรับพระศาสดาวากลาวเท็จ  
จึงใหขนเครื่องราชูปโภคข้ึนไปไวบนปราสาทชั้นที่ ๗  เสด็จข้ึนไป  
ประทับขางบน  แลวใหคนชักบันไดปดทวารเสีย  วางคนล่ํา ๆ ไว 
ที่ทวาร ๆ  ละสองคน  สั่งวาถาเราจะลงมาขางลางดวยความประมาท 
ใหหามไว  ครั้นถึงวันที่ ๗  มงคลอัสดรของสุปปพุทธศักยราช 
ลําพองไมหยุดเสียง  พระองคใครจะเสด็จลง  ขณะนั้นทวารท้ังหลาย 
ก็เปดเอง  บันไดท่ีชัดเสีย  ก็กลับมาพิงอยูอยางเดิม  คนล่ําท่ีเฝา 
ประตู  ก็กลบัไสพระศอลง  ตลอดจนถึงบันไดภายใตปราสาท  มหา- 
ปฐพีก็แยกรับเสด็จไปเกิดในอเวจีนรก  พระศาสดาจึงตรัสพระคาถานี้ 
           น  อนฺตลิกฺเข  น  สมุทฺท-                ความตายไมพึงครอบงําผูหนีไป 
มชฺเฌ  น  ปพฺพตาน  วิวร                        ในอากาศ  ในทามกลางสมุทร 
ปวิสฺส,                                                สูชองแหงภูเขาทั้งหลายแลวดํารง 
                                                        อยูไดไมมี ๆ ๆ เลย 
น  วิชฺเชเต  โส  ชคติปฺปเทโส                เพราะความตาย ไมพึงครอบงํา 
ยตฺรฏ ิต  นปฺปสเหยฺย  มจฺจุ.                ผูที่ดํารงอยูแลวในประเทศแหง 
                                                        แผนดินใด  ประเทศแหงแผนดิน 
                                                        นัน้  หามีอยูไม.  
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                                     ทณัฑวรรคท่ี ๑๐  
                             ๑๐๗.  เรื่องฉัพพัคคียภิกขุ 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภภิกษุฉัพพคัคคีย  เมื่อภิกษุสัตตรส- 
วัคคียปดกวาดเสนาสนะไวดีแลว  จึงกลาววา  ทานทั้งหลายจงออก  
ไปเสีย  เราเปนใหญกวา  เสนาสนะถึงแกเรา  ภิกษุสัตตรสวัคคีย 
จึงกลาววาเราไมยอมให เราไดปดกวาดชําระไวกอน  ภิกษุฉัพพัคคีย 
จึงตีภิกษุสัตตรสวัคคีย ๆ กลัว  กร็องข้ึนดวยเสียอันดัง  พระศาสดา 
ทรงทราบ  จึงทรงบัญญัติสิกขาบทหามการประหาร  แลวจึง 
ตรัสพระคาถานี้ 
           สพฺเพ  ตสนฺติ  ทณฑฺสฺส,                สัตวทั้งหลาย ยอมหวาดตออาชญา 
                                                        ทั้งส้ิน 
สนพฺเพ  ภายนฺติ  มจฺจุโน,                        ยอมกลวัตอความตายท้ังหมด 
อตฺตาน  อุปม  กตฺวา,                                คนควรทําตนใหเปนอุปมาแลว 
น  หเนยฺย  น  ฆาตเย.                        ไมควรประหารเอง ไมควรใหเขา 
                                                        ประหาร. 
                     ๑๐๘.  เรื่องฉัพพัคคียภิกขุ 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภภิกษุพวกฉัพพัคคีย  ดวยเหตุ 
อยางเรื่องกอน  เธอเหลาน้ันเง้ือมือจะตีภิกษุสัตตรสวัคคีย ๆ เคย  
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เข็ดมาก็หวาดกลัวจะถูกตี  จึงรองข้ึนดวยเสียงอันดัง  พระศาสดา 
ทรงทราบ จึงทรงบัญญัติสิกขาบทหามการเง้ือมือจะตี  แลวจึงตรัส  
พระคาถานี้  
           สพฺเพ  ตสนฺติ  ทณฑฺสฺส,                สัตวทั้งหลาย  ยอมหวาดตออาชญา 
                                                        ทั้งส้ิน 
สพฺเพส  ชีวติ  ปย,                                ชีวิตเปนที่รักของสัตวทั้งหมด 
อตฺตาน  อุปม  กตฺวา,                                คนควรทําตนใหเปนอุปมาแลว 
น  หเนยฺย  น  ฆาตเย.                        ไมควรประหารเอง  ไมควรใหเขา 
                                                        ประหาร. 
                         ๑๐๙.  เรือ่งสัมหุลกุมาร 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภกุมารเปนอันมาก  รุมกันตีงูอยู 
พระองคเสด็จเที่ยวไปบิณฑบาตในเมืองสาวัตถี  ทอดพระเนตรเห็น 
จึงรับสั่งถามวาเด็ก ๆ  ทําอะไรกัน  กมุารเหลาน้ันจึงทูลวา  ตีงู 
พระเจาขา  ตีมันเพราะเหตุอะไร ?  เพราะกลัวมันจะกัด  พระเจาขา 
พระองคจึงตรัสพระคาถานี้ 
           สุขกามานิ  ภูตาน,ิ                สัตวทั้งหลายที่เกิดมาแลวใครตอ 
                                                ความสุข  
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โย  ทณฺเฑน  วิหึสติ                ผูใดแสวงหาความสุข  เพ่ือตนอยู 
อตฺตโน  สุขเมสาโน,                แตเบียดเบียนเขาดวยอาชญา 
เปจฺจ  โส  น  ลภเต  สขุ.        ผูนั้นละโลกนี้ไปแลว  ยอมไมได 
                                        ความสุข 
สุขกามานิ  ภูตานิ,                สัตวทั้งหลายที่เกิดมาแลว  ใคร  
                                        ตอความสุข 
โย  ทณฺเฑน  น  หึสติ                ผูใดแสวงหาความสุขเพ่ือตน  ไม 
อตฺตฺน  สุขเมสาโน,                เบียดเบียนเขาอยูดวยอาชญา 
เปจฺจ  โส  ลภเต  สุข.                ผูนั้นละโลกนี้ไปแลวยอมไดความสุข. 
                   ๑๑๐.  เรื่องพระโกณฑธานเถระ 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภพระโกณฑธานเถระ  ต้ังแต 
บวชแลว  มรีูปสตรีหน่ึงเที่ยวไปกับพระเถระ  ดังเงาตามตนเสมอ 
พระเถระเองไมเห็น  แตมหาชนเห็น  ขอน้ีเปนบุรพกรรมในครั้ง 
ศาสนาพระกัสสปทศพล  ตนเปนเทวดาแกลงนฤมิตเปนสตีมาอยู 
ขาหลังแหงภิกษุรูปหนึ่ง  ใหภิกษุสองรูปผูพรอมเพรียงกัน  เกดิ 
รังเกียจสงสัยกันจนแตกสามัคคี  กรรมนั้นมาใหผลในพุทธกาลน้ี  พระ 
ภิกษุทั้งหลายหาทานวาเปนผูทุศีล  ทานก็หาภิกษุทั้งหลายวา  เปนผู 
ทุศีลเหมือนกัน  พระภิกษุเหลาน้ัน  จึงเขาไปทูลความน้ันแดพระ 
ศาสดา  พระองคจึงรับสั่งใหหาตัวมาชําระ  แลวจึงตรัสพระคาถานี้  
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           มาโวจ  ผรุส  ก ฺจิ,                ทานอยาไดกลาวคําหยาบกะใคร ๆ  
วุตฺตา  ปฏิวเทยฺยุ ต,                        เขาทั้งหลายถูกทานวาแลว  พึง 
                                                กลาวตอบทาน  
ทุกฺขา  หิ  สารมฺภกถา,                อันการกลาวแขงดีกัน  เปนเหตุ 
                                                ใหเกิดทุกข 
ปฏิทณฺฑา  ผุเสยฺยุ  ต,                อาชญาตอบ  พึงถูกตองทาน 
สเจ  เนเรสิ  อตฺตาน,                        ถาทานทําตนไมใหหว่ันไหวอยู 
กโส  อุปหโต  ยถา,                        เหมือนกังสดาลท่ีเขาขจัดปากเสีย 
                                                แลว 
เอส  ปตฺโตสิ  นิพฺพาน,                ทานนั้นจะเปนผูถึงนิพพาน 
สารมฺโภ  เต  น  วิชฺชติ.                การกลาวแขงดีกัน  จะไมมีแกทาน. 
                        ๑๑๑.  เรื่องอุโบสถกรรม 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภอุโบสถกรรมของพวกอุบาสิกา 
มีนางวิสาขาเปนตน  ในวันอุโบสถวันหนึ่ง  นางวิสาขาถามบรรดา 
อุบาสิกาเหลาน้ันวา  ทานทั้งหลายรักษาอุโบสถเพื่อประโยชนอะไร ? 
พวกอุบาสิกาแกตอบวา  เพ่ือทิพยสมบัติ  พวกอุบาสิกาปานกลาง 
ตอบวา  เพ่ือไมใหสามีมีภรรยาอื่นอีก พวกอุบาสิการุนตองวา  เพ่ือ 
ไดบุตรหัวปเปนชาย  พวกอุบาสิกาเด็กตอบวา  เพ่ือมีสามีแตรุน 
นางวิสาขาไดสดับถอยคําของอุบาสิกาเหลาน้ันแลว  จึงพาตัวไปเฝา  
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ทูลความน้ันแดพระศาสดาโดยลําดับ  พระองคจึงทรงแสดงธรรมมีกถา  
แลวจึงตรัสพระคาถานี้  
           ยถา  ทณฺเฑน  โคปาโล                คนเลี้ยงโค  ยอมตอนฝูงโคไปสูที่ 
คาโว  ปาเชติ  โคจร,                                หากิน  ดวยอาชญา  ฉันใด 
เอว  ชรา  จ  มจฺจุ  จ                                ความแกและความตายยอมขับตอน 
อายุ  ปาเชนฺติ  ปาณิน.                        อายุของสัตวทั้งหลายไป  ฉันนั้น. 
                       ๑๑๒.  เรื่องอชครเปรต 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภอชครเปรตมีอัตภาพเหมือน 
งูเหลือมยาวประมาณ ๒๕ โยชน  รุงโรจนดวยเปลวเพลิง  เมื่อ 
พระโมคคัลลานเถระลงจาเขาคิชฌกูฏ  ไดเห็นดวยทิพยจักษุ  จึง 
มาพูดกับพระลักขณเถระหนาที่นั่ง  พระศาสดาจึงทรงแสดงวา  เรา 
ไดเห็นเหมือนกัน  พระภกิษุทั้งหลาย  จึงทูลถามถงึบุรพกรรมของ 
เปรตน้ัน  พระองคจึงตรัสเรื่องอดีตกาล  ครั้งศาสนาพระกัสสปทศพล 
เปรตน้ันเปนโจรประทุษรายสุมงคลเศรษฐี  เผานา  ตัดเทาโค  เผาเรือน 
ของเศรษฐีอยางละ ๗ ครั้ง  ก็ยังไมสาแกใจ  จึงเผาคันธกุฎีอันเศรษฐี 
สรางถวายพระกัสสปทศพลเสียอีก  ครั้นทําลายขันธแลวไปเกิดในอเวจี- 
นรก  มาในพุทธกาลน้ี  ไดเกิดเปนอชครเปรตไหมอยูที่เขาคิชฌกูฏ 
ในที่สุดอดีตนิทาน  จึงตรัสพระคาถานี้  
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           อถ  ปาปานิ  กุมมฺานิ                ก็คนพาลมีปญญาทราม  เมื่อทํา  
กร  พาโล  น  พุชฺฌติ                                กรรมทั้งหลายท่ีเปนบาป  ยอมไม  
เสหิ  กมฺเมห ิ ทุมฺเมโธ                                รูสึก  เขาจึงเดือดรอนเหมือนถูกไฟ 
อคฺคิทฑฺโฒว  ตปฺปติ.                                เผา  เพราะกรรมทั้งหลายของตน. 
                    ๑๑๓.  เรื่องพระมหาโมคคัลลานเถระ 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภพระมหาโมคคัลลานเถระ  อันหมู 
ดิตถียจางพวกโจรใหฆา  พระเจาอชาตศัตรูทรงสืบชําระไดความสัตย 
แลวใหจับพวกดิตถียซึ่งเปนตนเหตุ  กับโจรซ่ึงเปนผูฆา  แลวใหขุด 
หลุมฝงเพียงนาภี  เอาฟางคลุมในเบ้ืองตน  แลวจุดไฟคลอกตายหมด 
พระภิกษุทั้งหลายจึงสนทนากันเรื่องพระโมคคัลลานเถระ  พระศาสดา 
จึงทรงนําเรื่องอดีตกาล  ครั้งเมื่อพระโมคคัลลานเถระเปนกุลบุตร  อัน 
ภรรยายุยงใหฆามารดาบิดาของตน  แลวไปไหมอยูในนรกหลายแสนป 
ดวยเศษวิบากของกรรมนั้น  ถูกเขาทุบตายอยางนี้ถึงรอยอัตภาพ  พระ 
โมคคัลลานะถึงความตายสมควรแกกรรมของตน  สวนพวกดิตถียกับโจร 
ประทุษรายตอพระโมคคัลลานะผูไมประทุษราย  จึงไดความตายอัน 
สมควรเหมือนกัน  ในที่สดุอดีตนิทาน  พระองคจึงตรัสพระคาถานี้ 
           โย  ทณฺเฑน  อทณเฺฑสุ                ผูใดมาประทุษรายในทานทั้งหลาย 
อปฺปทุฏเสุ  ทุสฺสติ,                                ผูไมมีอาชญา  ผูไมประทุษราย 
                                                        แลวดวยอาชญา  
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           ทสนฺนม ฺตร  าน        ผูนัน้ยอมถึงฐานะอันใดอันหน่ึง  
ขิปฺปเมว  นคิจฺฉติ,                        แหงฐานะทั้งหลาย ๑๐  พลนัทีเดียว  
เวทน  ผรุส  ชานึ,                        คือพึงถึงเวทนาท่ีเขมงวด  อยาง ๑ 
                                                "    "   ความฉิบหายทรัพย    "     ๑ 
สรีรสฺส  ว  เภทน,                        "    "   ความทํารายรางกาย   "     ๑ 
ครุก  วาป  อาพาธ,                        "    "   อาพาธหนัก               "     ๑ 
จิตฺตกฺเขป  ว  ปาปุเณ,                "    "   ความฟุงซานแหงจิต  ( บา ) 
                                                                                     อยาง  ๑ 
ราชโต  วา  อปุสคฺค,                        "    "   ความขัดของแตพระราชา 
                                                                                     อยาง  ๑ 
อพฺภกฺขาน  ว  ทารุณ,                        "    "   ความกลาวตูที่รายกาจ  "  ๑ 
ปริกฺขยว  าตีน,                        "    "   ความเส่ือมแหงญาติทั้ง- 
                                                                       หลาย      อยาง  ๑ 
โภคาน  ว  ปภงฺคุณ,                        "    "   ความยอยยับแหงโภคทรัพย 
                                                                      ทั้งหลาย   อยาง  ๑ 
อถ  วาสฺส  อคารานิ                        มิฉะน้ัน  ไฟผลาญยอมไหมเรือน 
อคฺคิ  ฑหติ  ปาวโก,                        ทั้งหลายของผูนั้น 
กายสฺส  เภทา  ทุป ฺโ                เพราะความแตกไปแหงกาย  คนผู 
นิรย  โส  อุปปชฺชติ.                        มีปญญาทรามนั้น  ยอมเขาถึงนรก.  
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                          ๑๑๔. เรือ่งพหุภัณฑิกภิกขุ  
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภภิกษุผูมีบริขารมาก  ภิกษุรปูนี้ 
เมื่อเปนคฤหัสถ  เปนกุฎมพีทรัพยสมบัติมาก  ครั้นภรรยาตายแลว 
จึงบวช  กอนแตจะบวช  ใหสรางบริเวณ  และโรงไฟ  หองสําหรับไว  
ขาวของตาง ๆ  ครั้นบวชแลวเรียกทาสมาใหหุงตมอาหารฉันตามสบาย 
กลางคืนนุงหมสํารับหน่ึง  กลางวันสํารับหน่ึง  มิไดซ้ํากัน  พระภิกษุ 
ทั้งหลายไดเห็นเชนนั้น  จึงทูลความน้ันแดพระศาสดา  พระองคจึงทรง 
 ติเตียน  เธอก็โกรธท้ิงจีวรเสีย  นุงแตสบงผืนเดียว  เขาไปยืนอยูทามกลาง 
บริษัท  พระศาสดาจึงตรัสเรื่องอดีตกาล  ครั้งภิกษุนั้นเปนรากษสผีเสือ 
น้ํา  ตองการหิริโอตตัปปะ  อันเปนเทวธรรม  บัดนี้มาบวชในพระพุทธ 
ศาสนาแลว  กลับละหิรโิอตตัปปะนุงแตสบงมายืนอยูในทามกลางบริษัท 
เพราะเหตุอะไร  ภิกษุนั้นไดฟงพุทธพจนก็สลดใจไดสติ  เกิดหิริโอตตัปปะ 
หมจีวรถวายบังคมพระศาสดาแลว  นั่งอยู ๕ ที่ควรสวนขางหน่ึง  เมื่อ 
พระองคจะทรงแสดงธรรม  จึงตรัสพระคาถาน้ี 
           น  นตฺคจริยา  น  ชฏา  ปงฺกา                ความประพฤติดวยความเปนคน 
นานาสกา  ตณฺฑิลสยิกา  วา                        เปลือยกาย  และชฏา  และเปอกตม 
รโชชลฺล  อุกกฺุฏิกปฺปธาน                                และความไมกิน  และความนอน 
โสเธนฺติ  มจฺจ  อวิติณฺณกงฺข.                        เหนือพ้ืนดิน  และความเปนแหง 
                                                                น้ําเจือดวยธุลี  ( คือความหมักหมม  
                                                                เหง่ือไคลไว )  และความเพียรดวย 
                                                                ความเปนผูกระโหยงเทา  ( เหลาน้ี ) 
                                                                ทําสัตวที่มีความสงสัยยังขามไมได 
                                                                แลวใหหมดจดไมได.  
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                    ๑๑๕.  เรื่องสันตติมหาอมาตย  
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภสันตติมหาอํามาตย  ไปปราบ 
ปจจันตชนบทเรียบรอยกลับมา  พระเจาปเสนทิโกศลทรงยินดีใหครอง 
ราชสมบัติ ๗ วัน  แลวพระราชทานหญิงผูฉลาดในการฟอนขับนางหน่ึง  
เปนรางวัล  สันตติมหาอํามาตย  ไดเสพสุราเมามึนอยูสิ้น ๗ วัน 
ในวันคํารบ ๗  ประดับกายดวยอลังการวิภูษิตท้ังปวง  แลวข้ึนสู 
คอคชสารตัวประเสริบไปสูทาน้ํา  ไดเห็นพระศาสดาเจาเสด็จเที่ยวไป 
บิณฑบาต จึงส่ันศีรษะถวายนมัสการ  พระศาสดาทรงกระทําแยม 
พระโอษฐใหปรากฏ  พระอานนทจึงทูลถามเหตุแหงความแยมพระ- 
โอษฐนั้น  พระองคจึงตรัสวา  สันตติมหาอํามาตยจักมาสูสํานักของเรา 
ทั้งเครื่องประดับแลวจักสําเร็จพระอรหันต  ปรินพิพานในวันน้ีแหละ 
เมื่อสันตติมหาอํามาตยไปเลนน้ําสิ้นวันยังคํ่าแลวก็ไปสูอุทยาน  นั่งดูสตร ี
ที่พระเจาปเสนทิโกศลพระราชทานน้ันแสดงการฟอนรํา  เวลาน้ันลม 
สัตถวาตบังเกิดข้ึนภายใน  ตัดหทัยของสตรีนั้นขาด  ทํากาลกิริยา 
ในขณะนั้น  สันตติมหาอํามาตยไดเห็นดังนั้น  ก็เสียใจเศราโศกเปน 
กําลัง  ไมเห็นคนอ่ืนจะดับความโศกอันนั้นได  จึงเขาไปเฝาพระศาสดา 
พระองคจึงทรงแสดงพระธรรมเทศนา  ใหสําเร็จพระอรหันต  แลว 
ปรินิพพานวันนั้น  พระภกิษุทั้งหลายจึงประชุมปรารภกันถึงสนตติ- 
มหาอํามาตย  ควรจะเรียกอยางไร  พระองคจึงตรัสพระคาถาน้ี  
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           อลงฺกโต  เจป  สม ฺจเรยฺย        ถาแมคนที่ประดับประดาแลว  แต  
สนฺโต  ทนฺโต  นิยโต  พฺรหฺมจาร ี               เปนผูสงบระงับ  ฝกตนแลว    เท่ียง 
สพฺเพสุ  ภูเตสุ  นิธาย  ทณฺฑ,                ตอมรรคผล  เปนผูประพฤติอยาง 
                                                          พรหม  ละอาชญาในสัตวที่เปน 
                                                        แลวท้ังหมด  ประพฤติสม่ําเสมอ 
                                                        ได 
โส  พฺราหมฺโณ  โส  สมโณ                        ผูนั้นชื่อวาพราหมณ ผูนั้นชื่อวา 
ส  ภิกขฺุ.                                                สมณะ  ผูนัน้ชื่อวาภิกษุ  ( ได 
                                                        ทั้งน้ัน ). 
                     ๑๑๖.  เรื่องพระปโลติกเถระ 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภพระปโลติกเถระ  เมื่อทานเปน 
คฤหัสถนุงหมผาขาด  ถือกะโหลกเที่ยวขอทาน  พระอานนทเถรเจา 
ชวนใหบวช  ครั้นไดบวชแลวไดคลี่ผาที่เคยนุงหมน้ันออกดู  จะหาดี 
เพียงกรองนํ้าไดก็ไมมี  จึงเก็บผากับกะโหลกนั้นไวที่กิ่งไมแหงหนึ่ง 
เวลากระสันอยากสึกเม่ือใด  ก็ไปในที่นั้น  กลาวตักเตือนส่ังสอนตน 
เมื่อน้ัน  ครั้นคลายกระสันแลวก็กลบัมา  พระภิกษุทั้งหลายเห็นทาน 
เวียนไปเวียนมาบอย ๆ  จึงถามวา  ผูมีอายุ  ทานไปไหนมา  ทานจึง 
ตอบวาเราไปหาอาจารย  ครั้นอยูมาไมชานานก็ไดสําเร็จพระอรหันต 
พระภิกษุทั้งหลายจึงถามวา  เดี๋ยวน้ีทําไมไมเห็นทานไปหาอาจารย  
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เหมือนแตกอน  ทานจึงตอบวา  เดี๋ยวน้ีเราไมมีความเกี่ยวของกับ  
อาจารยเหมือนแตกอนแลว  จึงไมไดไปหาทาน  พระภิกษุเหลาน้ัน  
จึงทูลฟองพระศาสดาหาทานวา  อวดพระอรหัตตผล  พระองคทรง 
รับรองวา  ทานกลาวตามเปนจริง  แลวจึงตรัสพระคาถานี้ 
           หิรินิเสโธ  ปุริโส                 บุรษุผูเกียดกันอกุศลวิตกเสียดวย 
                                                ความละอาย 
โกจิ  โลกสฺม ิ วิชฺชติ,                        นอยคนจะมีในโลก 
โย  นิทฺท  อปโพเธติ,                        ผูใดบรรเทาความหลับ  ต่ืนอยู 
อสฺโส  ภทฺโร  กสามิว,                        เหมือนมาดีที่สะดุงดวยแส  ผูนั้น 
                                                หาไดยาก 
อสฺโส  ยถา  ภทฺโร  กสานิวิฏโ.         มาดีถูกหวดแลวดวยแส  ยอมคิด 
                                                ถึงตัว  ฉันใด 
อาตาปโน  สเวคิโน  ภวาถ,                ทานท้ังหลายจงเปนผูมีความเพียร 
                                                มีสังเวช  ฉันนั้นเถิด 
สทฺธาย  สีเลน  จ  วิริเยน  จ,        จักเปนผูมาตาม  พรอมแลวดวย 
                                                ความเชื่อ  และดวยศีล  และดวย 
                                                ความเพียร 
สมาธินา  ธมฺมวินิจฺฉเยน  จ,        และดวยสมาธิ  และดวยความ 
                                                วินิจฉัยธรรม 
สมฺปนฺนวิชฺชาจรณา  ปฏสิฺสตา,        มีวิชชาและจรณะถึงพรอมแลว  ม ี
                                                สติเฉพาะหนา  
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ปหสฺสถ  ทุกกฺขมิท  อนปปฺก.                ละทุกขมีประมาณไมนอยน้ีได.  
                           ๑๑๗.  เรื่องสุขสามเณร 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภสุขสามเณร  เปนบุตรของตระกูล 
ผูเปนอุปฐากของพระสารีบุตรเถระในเมืองสาวัตถี  เปนผูมีกุศลอันเคย 
อบรมมา  เมื่ออายุ ๗ ขวบไดบวชเปนสามเณรในสํานักของพระเถระ 
วันหน่ึงไดไปกับอุปชฌาย  เห็นชาวนาไขนํ้าเขานา  ชางศรดัดลูกศร 
ใหตรง  ชางถาก ๆ  ไมไดตามประสงคของตน ๆ  จึงถือเอาเปน 
อารมณ  คิดจะฝกจิตของตน  อยาบัณฑิตสามเณร  จึงลาพระเถระ 
กลับมา  กระทําความเพียรสําเร็จพระอรหันตในวันนั้น  พระภกิษุ 
ทั้งหลาย  จึงสนทนาปรารภกันถึงเรื่องสามเณรในวันนั้น  พระศาสดา 
จึงตรัสพระคาถานี้ 
           อุทก  หิ  นยนฺติ  เนตฺติกา,        ธรรมดา  คนทั้งหลายผูเปนชาวนา 
                                                        ยอมไขน้ําเขา 
อุสุการา  นมยนฺติ  เตชน,                        ผูชางศร  ยอมดัดลูกศร 
ทารุ  นมยนฺติ  ตจฺฉกา,                        ผูชางถาก  ยอมดัดแปลงไม 
อตฺตาน  ทมยนฺติ  สุพฺพตา.                        ผูบําเพ็ญพรตดี ยอมฝกตน.  
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                                  ชราวรรคที่ ๑๑  
                        ๑๑๘.  เรื่องวิสาขาสหายิกา 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภพวกหญิงสหายของนางวิสาขา 
เปนหญิงข้ีเมาชอบเสพสุราเมรัย  สามีของหญิงเหลาน้ี  ไดมอบให  
นางวิสาขาวากลาวสั่งสอน  วันหน่ึงนางวิสาขาไดนําหญิงพวกนี้ไปสู 
วิหารเพ่ือฟงธรรม  หญิงเหลาน้ัน  ไดเอาขวดสุราแอบซอนไปบริโภค 
ดวย  ครั้นเมามึนแลว  ก็โคลงกายสายหนาปรารภจะฟอนรําขับรอง 
หนาที่นั่งพระศาสดา  พระองคจึงทรงดําริวา  นี่เรื่องอะไรกัน  กท็รง 
ทราบซ่ึงเหตุอันนั้น  จึงทรงกระทําปาฏิหาริยใหมดืมนนากลัว  หญิง 
เหลาน้ันตกใจกลัวตอมรณภัย  ฤทธิ์สรุาน้ันก็อันตรธานไป  พระศาสดา 
จึงทรงแสดงธรรมมีกถา  ประกาศโทษของความประมาทแลว  จึงตรัส 
พระคาถานี้ 
           โก  น ุ หาโส  กิมานฺโท ?                เมื่อโลกสันนิวาส  ลกุโพลงอยู 
นิจฺจ  ปชฺชลิเต  สติ,                                เปนนิตย  จะมาราเริงเพลิดเพลิน 
                                                        อะไรหนอ 
อนฺธกาเรน  โอนทฺธา,                                ทานท้ังหลาย  อันมดืปกคลุมแลว 
ปทีป  น  คเวสถ.                                ทําไมไมแสวงหาประทีปเลา.  
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                         ๑๑๙.  เรือ่งนางสิริมา   
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภนางสิริมา  นองสาวของหมอโกมารภัจ 
เปนหญิงคณิกามีรูปสวย  บุรุษท่ีปรารถนาจะนอนดวยคืนหน่ึง  ตอง 
ใหทรัพยถึงพันหน่ึง  ภายหลังไดฟงพระธรรมเทศนา  สําเร็จโสดา-  
ปตติผล  ต้ังแตนั้นมา  ก็ไดถวายสังฆทานแกพระภิกษุสงฆวันล ุ
๘ รูปเสมอ  ภิกษุที่ไปรับสังฆภัตแลว  พากันกลาวสรรเสริญวา 
นางสิริมานั้นสวยจริง ๆ  จัดภัตตาหารก็ประณีตมีรสดี  ครั้งน้ันมี 
ภิกษุรูปหน่ึง  ยังหาทันไดเห็นไม  เปนแตไดยินก็มีความสิเนหาคอย 
คํานวณวาระท่ีจะถึงแกตนเสมอ  พอวันรุงข้ึนเปนวาระของตนก็จัดแจง 
เตรียมตัวไปแตเชา  เวลาน้ันนางสิริมาเจ็บ  ไมสบายมาแตเมื่อวันวาน 
จึงใหคนจัดภัตตาหารถวายแทน  แลวใหเขาพยุงมานมัสการภิกษุสงฆ 
เมื่อภิกษุนั้นไดเห็นสิริรูปของนาง  ก็ทวีความสิเนหามากข้ึน  คิดวา 
แมนางเจ็บเปลื้องเครื่องประดับเสียแลวยังสวยถึงเพียงนี้  เมื่อไมเจ็บ 
มีเครื่องประดับอยู  จะสวยสักปานไร  ครั้นไปถึงกุฎีแลวก็ปดบาตร 
เขาในหองคลุมจีวรนอนซึมไป  เพื่อภิกษุจะกลาวตักเตือนแนะนํา 
อยางไร  เธอก็มิไดเอ้ือเฟอฟงเสียง ในเย็นวันนั้นเอง  นางสิริมา 
ก็ถึงแกกาลกิริยา  เขาจึงนําศพไปไวที่ปาชา  ครั้นถงึวันที่ ๔  พระ 
ศาสดาทรงอนุญาตใหพระภิกษุทั้งหลายไปดู  พระภิกษุนั้นนอนซึมอยู 
มิไดฉันภัตตาหารถึง ๔ วัน  จนอาหานในบาตรน้ันบูดเนา  เมื่อได 
ทราบวาพระศาสดาทรงอนุญาตใหไปดูนางสิริมา  ก็ดีใจตะลีตะลานลุก 
ข้ึน  จัดแจงลางเช็ดบาตรเสร็จ  แลวก็ตามเสด็จพระศาสดาไป  ครั้นถึง  
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พระองคจึงทรงแสดงธรรมมีกถา  ตรสัพระคาถานี้  ( ใหสําเร็จโสดาปตติ-  
ผล )  
           ปสฺส  จิตฺตกต  พิมฺพ        ความต้ังอยูยั่งยืน  ของอัตภาพใด 
อรุกาย  สมุสสฺิต                                ไมมี  ทานจงเห็นอัตภาพนั้น  ซึ่ง 
อาตุร  พหุสงฺกปฺป                        กรรมทําใหวิจิตรแลว  เปนกาย 
ยสฺส  นตฺถิ  ธุว   ิติ.                        ประกอบดวยแผล  อันกระดูกยก 
                                                ข้ึนแลว  เปนของเดือดรอน  เปน 
                                                ที่รําพึงของคนมาก. 
                        ๑๒๐.  เรือ่งนางอุตตราเถรี 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภนางอุตตราเถรี  มีอายุ ๑๒๐ ป 
วันหน่ึงนางไดเที่ยวไปบิณฑบาต  ไดภัตตาหารพอสมควรแลวกลับมา 
พบภิกษุรูปหน่ึงในระหวางทาง  จึงถวายบิณฑบาตของตนแกภิกษุ 
รูปนั้นทั้งหมด  กระทําอยูเชนนี้ถึง ๓ วัน  ในวันที ่๔  ไดเที่ยวไป 
บิณฑบาตอีก  พบพระศาสดาในหนทางแคบ  จึงหลีกถวายทาง 
กาวเหยียบชายจีวรของตนเองเขา  ลมกลิ้งอยูในที่นั้น  พระศาสดา 
จึงเสด็จเขาไปใกล  ประทานธรรมมีกถาตรัสพระคาถานี้   ( ใหสําเร็จ 
โสดาปตติผล ) 
           ปริชณิฺณมิท  รูป,                รูปนี้คร่ําคราแลว  
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โรคนิทฺธ  ปภงฺคุณ,                เปนที่พํานักแหงโรค  เปนของเปอย  
                                        พัง 
ภิชฺชติ  ปูติ  สนฺเทโห,                กายเนาจะแตก 
มรณนฺต  หิ  ชีวิต.                เพราะวาชีวิตมีความตายเปนที่สุด.  
                     ๑๒๑.  เรื่องอธิมานิกภิกขุ 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภพวกภิกษุผูสําคัญวาตนสําเร็จ 
ประมาณ ๕๐๐ ไดเรียนพระกรรมฐานในสํานักของพระองคแลว ไป 
กระทําความเพียรอยูในปาไดสําเร็จเพียงฌานเทาน้ัน แตสําคัญวาตน 
สําเร็จพระอรหันต  จึงพากันกลับมาเพ่ือจะเฝาทูลคุณสมบัติที่ตนได  ใน 
กาลเม่ือเธอเหลาน้ันมาถึงซุมประตู  พระศาสดาจึงรับสั่งใหพระอานนท 
ไปบอกภิกษุเหลาน้ัน  ใหไปท่ีปาชาเสียกอน  พระภิกษุพวกน้ัน  ครั้น 
ไปเห็นศพที่ยังสดดีอยู  กเ็กิดความกําหนัด  จึงรูสึกตนวา  เรายังไมสําเร็จ 
ขณะนั้น  พระศาสดาจึงทรงเปลงพระโอภาสไป  ประดุจประทับอยูในที่ 
เฉพาะหนา  แลวจึงตรัสพระคาถานี้  ( ใหสําเร็จพระอรหันตทั้งหมด ) 
           ยานิมานิ  อปตฺถานิ                กระดูกทั้งหลายเหลาใด  อันทิ้ง 
อลาพูเนว  สารเท                        เกลื่อนกลาดเหมือนนํ้าเตาในฤดู 
กาโปตกานิ  อฏ ีนิ,                        แลง  มีสีดุจสีแหงนกพิราบ 
ตานิ  ทิสฺวาน  กา  รติ.                ความยินดีอะไรเลา  เพราะเห็น 
                                                กระดูกทั้งหลายเหลาน้ัน.  
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                     ๑๒๒.  เรื่องนางรูปนันทาเถรี  
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภนางรูปนันทาเถรี  เปนธิดาของ 
พระนางโคตมี  เห็นพระญาติวงศพากันผนวชเปนอันมาก  จึงไป  
ผนวชในสํานักภิกษุณีบาง  ต้ังแตผนวชแลว  ไมปรารถนาเพ่ือจะไป 
เฝาพระศาสดา  ดวยกลัวพระองคจะทรงติรูปโฉมของตน  แตไดยิน 
เขาสรรเสริญพระธรรมเทศนาของพระองคอยูเนือง ๆ  วันหน่ึงไดแอบ 
ไปฟงธรรมกับนางภิกษุณีทั้งหลาย  พระศาสดาทรงทราบ  จึงทรง 
แสดงธรรมใหนางเห็นความแปรปรวนแหงเบญจขันธโดยลําดับ  นาง 
ก็คลายความกําหนัดยินดี  สําเร็จโสดาปตติผลแลว  พระองคจึงตรัส 
พระคาถานี้  ( ใหสําเร็จพระอรหันต ) 
           อฏ ีน  นคร  กต                สรรีะนี้อันกรรมกระทําใหเปนเมือง 
มสโลหิตเลปน                                แหงกระดูกท้ังหลาย  มีเนื้อและ 
ยตฺถ  ชรา  จ  มจฺจุ  จ                        เลอืดเปนเครื่องฉาบ  ที่ความแก 
มาโน  มกฺโข  จ  โอหิโต.                ความตายและความถือตัว  ความ 
                                                ลบหลูต้ังลงแลว. 
                    ๑๒๓.  เรื่องพระนางมัลลิกาเทวี 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภนางมัลลิกาเทวี  ผูเปนพระมเหสี 
ของพระเจาปเสนทิโกศล  นางสิ้นพระชนมไปกอน  พระราชาทรง 
พระอาลัยถึงเปนอันมาก  วันหน่ึงเมื่อพระศาสดาเสด็จไปบิณฑบาต  
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ไดเสด็จไปสูพระราชวัง  พระราชทรงตอนรับเสด็จ  จะเชิญเสด็จข้ึน  
สูปราสาท  แตพระศาสดาพอพระหฤทัยประทับที่โรงรถท่ีนั่ง  พระราชา  
ทูลถามถึงคติของนาง  ทูลรําพันถึงพระนาง  พระองคทรงพยากรณวา 
พระนางไปเกิดในดุสิตพิภพแลว  ทรงปลอดพระราชาดวยธรรมมีกถา 
วาเปนธรรมดาของสังขาร  ทรงชี้ราชรถของพระอัยยกา  และของ 
พระชนก  และของพระราชาเอง  อันเกาคร่ําครากวากันโดยลําดับ 
เปนนิทัศนะแลวตรัสพระคาถานี้ 
           ชีรนติฺ  เว  ราชรถา  สุจิตฺตา,        ราชรถท้ังหลายอันงดงาม  ยัง 
                                                        คร่าํคราเนอ 
อโถ  สรีรมฺม ิ ชร  อุเปติ,                        แมสรีระยอมถึงความคร่ําคราเหมือน 
                                                        กนั 
สต ฺจ  ธมฺโม  น  ชร  อุเปติ,                สวนธรรมของสัตบุรุษทั้งหลาย 
                                                        ยอมไมถึงความคร่ําคราเลย 
สนฺโต  หเว  สพฺภิ  ปเวทยนฺติ.                ผูระงับแลวท้ังหลายแล  ยอมรูกัน 
                                                        กบัผูระงับทั้งหลาย. 
                     ๑๒๔.  เรื่องพระโลฬทายิเถระ 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภพระโลฬุทายิเถระ  เมื่อมหาชน 
ทําการมงคล  กลับกลาวอวมงคลมีติโรกุฑฑสูตรเปนตน  เมื่อมหาชน 
ทําการอวมงคล  กลับกลาวมงคลมีรัตนสูตรเปนตน  พระภิกษุทั้งหลาย  
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จึงทูลความน้ันแดพระศาสดา  พระองคจึงทรงแสดงวา  เธอมิได  
เปนแตในชาตินี้  แมในอดีตชาติ  ก็เคยเปนอยางนี้เหมือนกัน  แลว 
จึงทรงนําเรื่องอดีตกาล  ครั้งเมื่อพระโลฬุทายิเถระเปนพราหมณชื่อ  
อัคคิทัต มีโคสําหรับไถนาอยู ๒ ตัว  ตายเสียตัว ๑ จึงเขาไปเฝา 
พระเจาพาราณสี  เพื่อทูลขอประทานโคอีกตัว ๑  มาเขาคู  เวลาท่ีทูล 
ไพลกลับไปขอถวายโคที่เหลืออยูนั้นเสีย  ในท่ีสุดอดีตนิทาน พระองค 
จึงตรัสพระคาถานี้ 
           อปฺปสฺสุตาย  ปุริโน                บุรุษผูสดับแลวนอยน้ี  ยอมแก 
พลิพทฺโทว  ชีรติ,                        เหมือนโคเข็นเกวียนที่เขาไมใช 
มสานิ  ตสฺส  วฑฺฒนฺติ,                เนื้อทั้งหลายของเขายอมเจริญ 
ป ฺา  ตสฺส  น  วฑฺฒติ.                แตปญญาของเขายอมไมเจริญ. 
                       ๑๒๕.  เรื่องปฐมโพธิ 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภปุจฉาของพระอานันทเถระ  ใน 
กาลเม่ือพระองคประทับ ณ  ควงไมมหาโพธิมณฑล  ทรงผจญมารกับ 
เสนามารใหปราชัย    ณ เวลาอาทิตยยังไมอัสดงคต  ในปฐมยาม 
ทรงทําลายมืดอันปกปดบุพเพนิวาสญาณ  ในมัชฌมิยามทรงชําระ 
ทิพยจักษุญาณใหบริสุทธิ์  ในปจฉิมยามทรงอาศัยพระกรุณาในหมูสัตว 
หยั่งพระญาณลงในปจจยาการ  พิจารณาปจจยาการนั้นดวยสามารถ 
อนุโลมปฏโิลม  ครั้นเวลารุงสางก็ไดตรัสรูพระปรมาภิเษกสัมมา-  



นักธรรมเอก - ธรรมสมบัติ (หมวด ๑๒ คาถาธรรมบทแปล) - หนาท่ี 129 

สัมโพธิญาณ  พรอมดวยมหัศจรรย  จึงทรงเปลงอุทานเยยตัณหาดวย 
พระคาถานี้  ภายหลังพระอานนทเถระทูลถาม  จึงไดตรัสอีก   
           อเนกชาติสสาร        เมื่อเรายังไมประสบญาณ  มัว 
สนฺธาวิสฺส  อนิพฺพิส                แสวงหาตัณหา  เปนดังนายชางผู 
คหการ  คเวสนฺโต,                กระทําเรือน  ไดทองเท่ียวไปสู 
                                        สงสารมีความเกิดเปนอเนก 
ทุกฺขา  ชาติ  ปุนปฺปุน,                ความเกิดเปนทุกขร่ําไป 
คหการก  ทิฏโสิ,                แนะตัณหาเปนดังนายชางผูทําเรือน 
                                        เราเห็นเจาแลว 
ปุน  เคห  น  กาหสิ,                เจาจะทําเรือน ( คืออัตภาพ )  ของ 
                                        เราไมไดอีกตอไป 
สพฺพา  เต  ผาสุกา  ภคฺคา,        เพราะซี่โครงท้ังหลายของเจาท้ังสิ้น 
                                        ( คือกิเลสที่เหลือ )  เราหักเสียแลว 
คหกูฏ  วิสงฺขต,                        ยอดเรือน  ( คืออวิชชา )  เรารื้อ 
                                        เสียแลว 
วิสงฺขารคต  จิตฺต,                จิตของเราถึงนิพพาน  มีสังขารไป 
                                        ปราศแลว 
ตณฺหาน  ขยมชฺฌคา.                ถึงความส้ินไปแหงตัณหาทั้งหลาย 
                                        แลว.  
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                       ๑๒๖.  เรื่องมหาธนเศรษฐีบุตร  
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภมหาธนเศรษฐีบุตร  มีทรัพย ๘๐ 
โกฏ ิ ภรรยาก็เปนบุตรเศรษฐีมีทรัพย ๘๐ โกฏิเหมือนกัน  สองคน 
ผัวเมียสําเหนียกแตศิลปะฟอนรําขับรอง  ดวยเห็นวาทรัพยของเรามี  
มาก  แมจะไมประกอบกิจการงานอะไร  แลวบริโภคใชสอยจนส้ินชีพ 
ก็ไมหมดสิ้น  ครั้นมารดาบิดาท้ังสองทํากาลกิริยาแลว  ก็ประพฤติ 
การเปนนักเลงเสพสุราเมรัย  มีพวกนักเลงแวดลอมเปนบริวาร  จับ 
จายทรัพยหมดไป ๆ  จนถึงขายบานเรือนท่ีไรนาโคจนหมดส้ิน  พา 
ภรรยาไปเท่ียวอาศัยพะพิงเรือนผูอ่ืนอยู  ปรารภจะเที่ยวขอทาน 
วันหน่ึง  พระศาสดาไดทอดพระเนตรเห็นเศรษฐีกับภรรยานั้น ยืนอยู 
ที่ประตูศาลา  รับโภชนะอันเปนเดนท่ีภิกษุสามเณรใหอยู  จึงตรัส 
บอกใหพระอานนทดูแลว  ทรงแสดงวา  ถาเศรษฐีกับภรรยาท้ังสอง 
ไมยังโภคะใหสิ้นไปในประถมวันแลว  ประกอบกิจการงาน  จักเปน 
เศรษฐีชั้นที่ ๑  ในเมืองนี้  ถาออกบวชสามีจักถึงอรหันต  ภรรยา 
จักดํารงอยูในอนาคามิผล  ถาไมยังโภคะใหสิ้นไปในมัชฌิมวัยแลว 
ประกอบกิจการงาน  จักเปนเศรษฐีชั้นที่ ๒  ในเมอืงนี้  ถาออกบวช 
สามีจักเปนอนาคามี  ภรรยาจักดํารงอยูในสกทาคามิผล  ถาไมยังโภคะ 
ใหสิ้นไปในปจฉิมวัยแลว  ประกอบกิจการงาน  จักเปนเศรษฐีชั้นที่ ๓ 
ในเมืองนี้  ถาออกบวช  สามีจักเปนสกทาคามี  ภรรยาจักต้ังอยูใน 
โสดาปตติผล  บัดนี้เขาทั้งสองมาเสื่อมจากโภคผล และสามัญญผล 
ทั้งสองประการ  แลวจึงตรัสพระคาถานี้  
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           อจริตฺวา  พฺรหมฺจริย,        คนพาลท้ังหลายไมประพฤติ 
                                                พรหมจรรย  
อลทฺธา  โยพฺพเน  ธน,                        ไมไดทรัพยในกาลแหงคนยังเปน 
                                                หนุมสาว  
ชิณฺณโก ฺจาย  ฌายนฺติ,                ตองซบเซาดังนกกะเรียนแก 
ขีณมจฺเฉว  ปลฺลเล,                        ซึ่งซบเซาอยูในเปอกตม  อันมีปลา 
                                                หมดไปแลว  ฉะนั้น 
อจริตฺวา  พฺรหฺมจริย,                        คนพาลท้ังหลายไมประพฤติ 
                                                พรหมจรรย 
อลทฺธา  โยพฺพเน  ธน,                        ไมไดทรัพยในกาลแหงตนยังเปน 
                                                หนุมสาว 
เสนฺติ  จาปาติขีณาว                        ตองนอนทอดถอนถึงทรัพยเกา 
ปุราณานิ  อนุตฺถุน.                        ทั้งหลาย  เหมือนลูกศร  ที่เขายิง 
                                                ไปแลวจากแลง  ฉะน้ัน.  
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                                    อัตตวรรคท่ี ๑๒ 
                            ๑๒๗.  เรื่องโพธิราชกุมาร  
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภโพธิราชกุมาร  ใหนายชางกระทํา 
ปราสาท  มีนามวาโกกนทะ  งดงามยิ่งนัก  แลวทรงดําริจะฆานายชาง  
เสีย  ดวยเกรงจะทําปราสาทใหกษัตริยพระองคอ่ืน  ปราสาทของ 
พระองคจะไมอัศจรรย  ครั้นนายชางรูตัว จึงกระทํานกครุฑประกอบ 
ดวยเครื่องยนตสําเร็จแลว  ก็พาบุตรภรรยาลงในนกยนตนั้น  ใช 
เครื่องบินหนีไป  ถึงหิมวันตประเทศ  สรางนครอันหน่ึง  แลวเปน 
พระราชามีนามวา  พระเจากัฎฐวาหนะอยูในนครน้ัน  สวนพระราช- 
กุมาร  เมื่อใหกระทําปราสาทเสร็จแลว  ทรงปรารภจะฉลอง  จึงนิมนต 
พระศาสดากับพระภิกษุสงฆ  ปูลาดแผนผาต้ังแตธรณีประตูไป  ทรง 
อธิษฐานวา  ถาเราจะไดโอรสหรือธิดา  ขอพระศาสดาจงทรงเหยียบ 
แผนผาน้ี  ครั้นพระศาสดาเสด็จมาไมทรงเหยียบ  พระราชกุมารจึงทูล 
วิงวอนขอใหทรงเหยียบถึง ๓ ครั้ง  พระองคก็ไมทรงเหยียบ  เพราะ 
ทรงทราบวา  พระราชกุมาร  จักไมไดโอรสและธดิาเปนแท  แลวทรง 
แสดงบุรพกรรมในอดีตกาล   ครั้งหนึ่ง  พระราชกุมารกับพระมเหสี 
พากันลงสําเภาไปในทะเล ครั้นเรือแตกสองคนสามภรรยาเกาะแผน 
กระกานไว  คลื่นซัดพาไปข้ึนฝงได ไมมีอาหารจะบริโภค จึงบริโภค 
ฟองนกบางตัวนกบาง  ซึ่งอาศัยอยูในท่ีนั้นเปนอาหาร  ดวยกรรมอันนั้น 
พระราชกุมารกับพระมเหสีจึงเปนหมัน  ไมมีโอรสและธิดา  ในที่สุด 
อดีตนิทานจึงตรัสพระคาถานี้  
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           อตฺตาน ฺเจ  ปย  ช ฺา        ถาบัณฑิตรูตนวาเปนที่รัก  ควร 
รกฺเขยฺย น  สุรกฺขิต                                รกัษาตนน้ันไวใหดี  พึงสงวนตน 
ติณฺณม ฺตร  ยาม                                ไวในวัยทั้งหลาย ๓  วัยใดวัย 
ปฏิชคฺเคยฺย  ปณฺฑิโต.                        หน่ึง. 
                  ๑๒๘.  เรื่องพระอุปนันทศักยบุตร   
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภพระอุปนันทศักยบุตร  เปนผูฉลาด 
ในทางเทศนาวิธี  สั่งสอนภิกษุอ่ืนใหเปนผูมักนอย  สวนตนเปนผู 
มักมาก  ครั้งหนึ่ง  มีภิกษุ ๒ รูป  ไดผาสาฎกมา ๒ ผืน  กับผากัมพล 
ผืนหน่ึง  แกงแยงแบงกันไมตกลง  ครัน้เห็นพระอุปนนทมา  จึงขอ 
ใหทานชวยแบง  พระอุปนนทแกลงทําอิดเอ้ือน  ภิกษุทั้งสองจึงวิงวอน 
ขอใหทานชวยแบง พระอุปนนทจึงกลาววา  ถาทานท้ังสองยอมต้ังอยู 
ในถอยคําของเรา ๆ  จึงจะแบงให  ภิกษุทั้งสองก็ยอมจะกระทําตาม 
พระอุปนนทจึงแบงผาสาฎก ๒ ผืนนัน้ใหรูปละผืน  สวนผากัมพลน้ัน 
ตนเอาเสีย  พระภิกษุทั้งสองน้ัน  ก็เดือดรอนไปเฝาทูลความน้ันแด 
พระศาสดา  พระองคจึงตรัสวา  เธอทําใหทานท้ังสองไดความเดือดรอน 
แตชาตินี้หามิได ถึงชาติกอนก็เคยกระทําแลวเหมือนกัน  จึงทรงนํา 
เรื่องอดีตกาล  ครั้งเมื่อพระอุปนนทเปนสุนัขจ้ิงจอก  ภิกษุทั้งสองเปน 
นาค  ไดปลาตะเพียนตัวหน่ึงมาแบงกันไมตกลง  จึงขอใหสุนัขจ้ิงจอก  
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ชวยแบง  สนุัขจ้ิงจอกจึงแบงเปน ๓ ทอน  ทอนหางเปนของนาคที่  
เที่ยวไปในนํ้าต้ืน  ทอนหัวเปนของนาคที่เที่ยวไปในนํ้าลึก  ทอนกลาง 
ตนเอาเสีย  ในที่สุดอดีตนิทาน  จึงตรัสพระคาถาน้ี  
           อตฺตานเมว  ปม                บัณฑิตควรต้ังตนนั่นแหละ  ไวใน 
ปฏิรูเป  นิเวสเย                                คุณอันสมควรกอน  พึงสอนคนอ่ืน 
อถ ฺมนุสาเสยฺย                        ภายหลัง  จะไมพึงลําบาก. 
น  กิลิสฺเสยฺย  ปณฺฑิโต.                 
                        ๑๒๙.  เรื่องพระปธานิกดิสสเถระ 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภพระปธานิกดิสสเถระ เปนหัวหนา 
ของพระภิกษุทั้งหลายประมาณ ๕๐๐  เรยีนพระกรรมฐานในสํานัก 
พระองคแลว  พากันไปบําเพ็ญสมณธรรมอยูในปาแหงหนึ่ง พระเถระ 
จึงใหโอวาทพระภิกษุเหลาน้ันวา  ทานทั้งหลายจงเปนผูไมประมาท 
ทําสมณธรรมเถิด  ในเวลาราตรี  ภิกษุทั้งหลายเจริญสมณธรรม 
พระเถระแอบไปนอนเสีย  เวลาภิกษุทั้งหลายนอกน  พระเถระต่ืนเที่ยว 
ไปปลุกภิกษุทั้งหลาย  ใหเจริญสมณธรรม  พระเถระไดกระทําอยูเชนนี้ 
ภิกษุทั้งหลายทนไมไหว  แมแตรูปหน่ึงก็ไมไดสําเร็จอะไร  จึงดําริวา 
อาจารยของเราทั้งหลายมีความเพียรกลานัก  ไมเปนอันหลับนอน 
อยากระน้ันเลย  เราทั้งหลายชวยกันประคับประคองใหทานเจริญสมณ-  



นักธรรมเอก - ธรรมสมบัติ (หมวด ๑๒ คาถาธรรมบทแปล) - หนาท่ี 135 

ธรรมโยสะดวกเถิด  วาแลวก็ชวยกันปฏิบัติพระเถระอยู  ครั้นเห็น  
ทานเอาแตนอน  จึงพากันพูดวา  ตายจริง  อาจารยของเราท้ังหลาย 
ดีแตเตือนเขา  ครั้นออกพรรษาแลว  จึงพากันมาเฝาทูลความน้ันแด 
พระศาสดา  พระองคจึงทรงเลาเรื่องอดีตกาล  ครั้งเมื่อปธานิกดิสสเถระ  
เปนไกขันในเวลาไมใชกาล  กระทําภิกษุเหลาน้ัน  เมื่อยังเปนมาณพ 
ใหเขาใจผิดเหมือนกัน ในท่ีสุดนิทาน  จึงตรัสพระคาถาน้ี 
           อตฺตาน ฺเจ  ตถา  กยิรา                ถาบุคคลส่ังสอนคนอ่ืนอยู ฉันใด 
ยถ ฺมนุสาสติ,                                ควรทําตนฉันนั้น 
สุทนฺโต  วต  ทเมถ,                                ฝกตนดีแลวหนอ ควรฝกผูอ่ืน 
อตฺตา  หิ  กิร  ทุทฺทโม.                        ไดยินวาตนเองฝกยาก. 
              ๑๓๐.  เรื่องพระมารดาของพระกุมารกัสสปเถระ 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภมารดาของพระกุมารกัสสปเถระเปน 
ธิดาของเศรษฐีในเมืองราชคฤห  มีอัธยาศัยในบรรพชาเพศต้ังแตเล็ก 
วิงวอนบิดามารดาเพ่ือจะบวช  ก็ไมไดสมประสงค  ครั้นเจริญวัยไดมี 
สามี  พอต้ังครรภยังไมทันรูสึกตน  จึงขออนุญาตสามีบวช  สามีก็ 
อนุญาตใหบวชตามประสงค  นางจึงไปบวชในสํานักนางภิกษุณี  ซึ่ง 
เปนฝกฝายพระเทวทัต  ครั้นจําเนียรกาล  ครรภก็ปรากฏชัดข้ึน 
พระเทวทัตรูจึงบังคับใหสึกเสีย  นางจึงกลาววา  เราไมไดบวชอุทิศ  
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ตอพระเทวทัต  เราบวชอุทิศตอพระสัมมาสัมพุทธเจาตางหาก  พระ  
ภิกษุณีทั้งหลาย  จึงพาตัวไปเฝาทูลความน้ันแดพระศาสดา  พระองค 
จึงใหหาตระกูลใหญ ๆ  มีอนาถบิณฑิกะและนางวิสาขาเปนตน  ให 
พิจารณาวา  ครรภนั้นต้ังแตเมื่อไร  นางวิสาขาใครครวญแลว จึง  
คํานวณคิดไดความวา  ครรภต้ังแตในเวลาท่ีนางเปนคฤหัสถ  หาโทษ 
มิได   ครั้นกาลลวงไป  ไดคลอดบุตรเปนชาย  พระเจาปเสนทิโกศล 
ทรงรับเอาไปเลี้ยงไว  ใหนามวากุมารกัสสป  ครัน้กุมาน้ันวัฒนาข้ึน 
ก็อุปสมบทเปนพระภิกษุ  ไดฟงปญหาพยากรณ  แตสํานักแหงพระ 
ศาสดา  บรรลุพระอรหันต  ฝายภิกษุณีผูเปนมารดาของทานต้ังแตคลอด 
ทานมาแลว  ก็ต้ังแตนองไหคิดถึงบุตร  มีตาทั้งสองอันชุมไปดวยอัสสุชล 
วันหน่ึง  ไดพบพระกุมารกัสสป  กําลังเท่ียวไปบิณฑบาตดวยกัน  จึง 
ว่ิงหุนหันมาจะจับ  เผอิญลมลง  พระกุมารกัสสปจึงดําริวา  ถามารดา 
จักไดถอยคําอันไพเราะแตสํานักของเรา  ก็จักฉิบหายจากมรรคผล 
ทานจึงกลาวถอยคําท่ีไมนาฟง  เมื่อนางภิกษุณีไดยินเชนนั้น  ก็หมด 
อาลัยในบุตร  ถึงพระอรหันตในวันนั้นเอง  พระภิกษุทั้งหลายจึงประชุม 
สนทนากันถึงเรื่องนั้น  พระศาสดาจึงตรัสพระคาถานี้ 
           อตฺตา  ห ิ อตฺตโน  นาโถ,                ตนน่ันแล  เปนที่พ่ึงของตน 
โก  ห ิ นาโถ  ปโร  สิยา,                        ผูอ่ืนใครเลา  พึงเปนที่พ่ึงได 
อตฺตนา  หิ  สุทนฺเตน,                                ก็บุคคลมีตนฝกดีแลว 
นาถ  ลภติ  ทุลฺลภ.                                ยอมไดที่พ่ึง  ที่เขาไดโดยยาก.  
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                      ๑๓๑.  เรื่องมหากาลอุบาสก  
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภอุบาสกผูโสดาบัน  ชื่อมหากาล 
คนหน่ึง  ในวันอุโบสถ  ไดรักษาอุโบสถในวิหาร  แลวเลยฟงธรรม  
จนตลอดรุง  ในเชาวันนั้น  มีโจรคนหนึ่ง  หนีเจาของทรัพยว่ิงมา 
ทางวิหาร  เห็นมหากาลอุบาก  เดินออกมาลางหนาขางนอก  จึง 
ทิ้งหอทรัพยไวเบ้ืองหนาแลวหนีไป  ฝายเจาของตามมาเห็นหอทรัพยนั้น 
เขาใจวามหากาลอุบาสกเปนโจร  จึงพากันทุบตีจนตาย  ภิกษุสามเณร 
ทั้งหลายออกไปเห็น  จึงนําความน้ันมาทูลแดพระศาสดา  พระองค 
จึงทรงแสดงเรื่องอดีตกาล  ครั้งหนึ่ง  มหากาลอุบาสกเปนอํามาตยของ 
พระเจาพาราณสี  เห็นภรรยาของบุรุษผูหน่ึงมีรูปงามใครเพ่ือจะได  จึง 
แกลงเอาแกวมณีไปใสไว  แลวพาลพาโลหาวาลักแกว  จับตัวฆาเสีย 
ครั้นจุติจากอัตภาพนั้นแลว  ไปเกิดในอเวจีนรก  ดวยเศษวิบากของ 
กรรมน้ัน เขาจึงโบยตีมหากาลอุบาสก  ถึงความตายในอัตภาพน้ี  ใน 
ที่สุดอดีตนิทาน  จึงตรัสพระคาถานี้ 
           อตฺตนา  ห ิ หต  ปาป                บาปอันตนเทียว  กระทาํไวแลว 
อตฺรช  อตฺตสมฺภว,                                เกิดในตน  มีตนเปนแดนเกิด 
อภิมตฺถติ  ทุกมฺเมธ,                                ยอมย่ํายีคนมีปญญาทราม 
วชิรวมฺหย  มณึ.                                        เหมือนเพชรอันกัดแกวมณีที่เกิด 
                                                        แตหินฉะน้ัน.  
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                        ๑๓๒.  เรือ่งพระเทวทัต  
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภพระเทวทัต  วันหน่ึงพระภิกษุ 
ทั้งหลายประชุมกันติเตียนวา  พระเทวทัตเปนคนทุศีล  เปนคนมีธรรม 
อันลามก  เมือ่ตัณหาความปรารถนาเจริญข้ึนแลว  ไปคบหาอชาต- 
ศัตรูกุมาร  ยงัลาภสักการะเปนอันมากใหเกิดข้ึน  แลวชักชวนอชาต-  
ศัตรูกุมารใหฆาพระราชบิดา  แลวคบคิดกันกับอชาตศัตรูกุมารพยายาม 
เพ่ือจะฆาพระตถาคตเจา  โดยประการตาง ๆ  พระศาสดาไดเสด็จมา 
ในที่ประชุมนั้น  ทรงแสดงธรรมมีกถา  แลวจึงตรัสพระคาถานี้ 
           ยสฺส  อจฺจนฺตทุสฺสีลฺย,                ความเปนผูมีศีลชั่วเกินสวน  ครอบ 
                                                        งําอัตภาพของผูใด 
มาลุวา  สาลมิโวตฺถต,                                ดังเถายานทรายปกคลุมไมรังแลว 
กโรติ  โส  ตถตฺตาน                                ผูนั้นชื่อวายอมทําตน  ดุจผูมุงราย 
ยถา  น  อิจฺฉตี  ทิโส.                                ปรารถนาจะทํารายเขาฉะนั้น. 
                      ๑๓๓.  เรื่องสังฆเภทปริสักกะ 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภถงึการพยายามทําลายสงฆ  ของ 
พระเทวทัต  วันหน่ึงพระเทวทัตพยายามเพ่ือจะทําลายสงฆ  เห็น 
พระอานนทผูมีอายุเที่ยวไปบิณฑบาต  จึงบอกความประสงคของตน 
แกทาน  พระอานนทจึงเขาไปเฝาทูลความน้ันแดพระศาสดา  พระองค 
จึงทรงแสดงธรรมมีกถา  แลวจึงตรัสพระคาถานี้  
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           สุกรานิ  อสาธูน ิ       กรรมทั้งหลายท่ีไมดี  และไมเปน  
อตฺตโน  อหติานิ  จ,                ประโยชนแกตน  บคุคลทําไดงาย 
ย  เว  หิต ฺจ  สาธุ ฺจ,        กรรมใดเนอ  เปนประโยชนดวย 
                                        ดีดวย  
ต  เว  ปรมทกฺุกร.                กรรมนั้นหนา  บุคคลทําไดยากนัก. 
                     ๑๓๔.  เรื่องพระกาลเถระ 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภพระกาลเถระ  อันสตรีผูหนึ่งต้ังอยู 
ในที่เพียงดังมารดาอุปฐากอยู สตรีนั้น  ไดยินเพ่ือบานสรรเสริญ 
พระพุทธเจาและธรรมเทศนา  ก็ใครเพ่ือจะไปฟงธรรมบาง  จึงบอก 
แกพระกาลเถระ ๆ ไดหามถึง ๓ ครั้ง  ในครั้งท่ีสุด  นางมิไดบอก 
สั่งเสียการบานแกธิดาแลวก็ไปฟงธรรมที่วิหาร  ขณะนั้นพระกาลเถระ 
มาไมเห็นสตรีนั้น  ทราบวาไปฟงธรรมของพระศาสดา  ก็ตกใจกลัว 
นางจะเสื่อมจากตน  ไปเลื่อมใสในพระศาสดา  จึงรับไปหามพระ 
ศาสดาวา  สตรีนี้เปนคนโง  พระองคอยาทรงแสดงธรรมท่ีสุขุมละเอียด 
เลย  ทรงแสดงแตเพียงทานศีลก็พอ  พระองคทรงทราบอัธยาศัยของ 
พระภิกษุนั้น  จึงตรัสพระคาถาน้ี  
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           โย  สาสน  อรหต                ผูใดมีปญญาทราม  อาศัยทิฏฐิ   
อริยาน  ธมมฺชีวิน                        ลามก  คัดคานคําสั่งสอน  ของ 
ปฏิกฺโกสติ ทุมฺเมโธ                        พระพุทธเจาท้ังหลาย  ผูอรหันต 
ทิฏ ึ  นิสฺสาย  ปาปก,                        ไกลจากขาศึก  เปนอยูโดยธรรม 
ผลานิ  กณฺฏกสฺเสว                        ทฏิฐิของผูมีปญญาทรามนั้น  ยอม 
อตฺตฆ ฺาย  ผลฺลติ.                ผลิเพ่ือฆาตน  ดังขุยทั้งหลายแหง 
                                                ไมไผฉะนั้น. 
                       ๑๓๕.  เรื่องจุลลกาลอุบาสก 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภจุลลกาลอุบาสก ในราตรวัีนหน่ึง 
เขาไดไปฟงธรรมท่ีวิหาร  ครั้นรุงสวาง  ออกจากวิหารจะไปบาน 
ครั้งน้ัน  มีพวกโจรขุดอุโมงคหนีเจาของทรัพยมาทางนั้น  ทิ้งหอทรัพยไว 
ในเบื้องหนาของเขาแลวหนีไป  ฝายเจาของติดตามมาเห็นหอทรัพย 
เขาใจวาเขาเปนโจร  จึงเขารุมกันโบยตี  พวกทาสีตักน้ําเห็นดังน้ัน 
จึงชวยกันหามปรามรับรองวาไมใชโจร  เปลื้องอุบาสกน้ันใหพนจาก 
ความตาย พระภิกษุทั้งหลายทราบความน้ันแลว  จึงทูลแดพระศาสดา 
พระองคจึงทรงแสดงธรรมมีกถา  แลวจึงตรัสพระคาถานี้ 
           อตฺตนาว  กต  ปาป,        บาปท่ีเขาทําแลวดวยตนเอง 
อตฺตนา  สงฺกิลิสฺสติ,                        เขาจักเศราหมองดวยตน  
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อตฺตนา  อกต  ปาป,                บาปท่ีเขาไมทําแลวดวยตน  
อตฺตนาว  วิสุชฺฌติ,                เขายอมหมดจดดวยตนแล 
สุทฺธิ  อสุทฺธ ิ ปจฺจตฺต,                ความหมดจดความไมหมดจด 
                                        เฉพาะตน  
นา ฺโ  อ ฺ  วิโสธเย.        คนอ่ืนพึงยังคนอ่ืนใหหมดจดไมได. 
                  ๑๓๖.  เรื่องพระอัตตทัตถเถระ 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภพระอัตตทัตถเถระ ในกาลเม่ือ 
พระองคทรงปลงพระอายุสังขาร  จะเสด็จขันธปรินิพพาน  ในวัน 
วิสาขบุรณมี  ครั้งน้ัน  พระภิกษุทั้งหลาย  พากันสลดใจมิไดละที่เฝา 
ประชุมปรึกษากันเปนพวก ๆ  แตพระอัตตทัตถเถระมิไดเขาประชุม 
ปรึกษาในภิกษุพวกน้ัน ๆ  มาดําริวา  เราจะบําเพ็ญเพียรใหสําเร็จ 
พระอรหันต  แตเมื่อพระศาสดายังดําริพระชนมอยูเถิด  ครั้นทานคิด 
ดังน้ีแลว  กห็ลีกไปบําเพ็ญสมณธรรมอยูแตผูเดียว  พระภิกษุทั้งหลาย 
หาทานวา  ไมมีความจงรักภักดีในพระศาสดา  จึงนําความน้ันข้ึน 
กราบทูล  พระองคจึงรับส่ังใหหาตัวมาแลวตรัสถาม  ทานก็ทูลความ 
ดําริของตนใหทรงทราบ  จึงประทานสาธุการ  ใหพระภิกษุทั้งหลาย 
ถือเอาเปนตัวอยาง  แลวทรงสรรเสรญิธัมมานุธัมมปฏิบัติ แลวจึงตรัส 
พระคาถานี้  
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           อตฺตทตฺถ  ปรตฺเถน                คนไมควรยังประโยชนของตนให  
พหุนาป  น  หาปเย,                        เสื่อมเสีย  เพราะประโยชนของผู 
                                                อ่ืน  แมมาก  ( ถายเดียว ) 
อตฺตทตฺถมภิ ฺาย,                        รูจักประโยชนของตนแลว  
สทตฺถปสุโต  สิยา.                        ก็ควรเปนผูขวนขวายในประโยชน 
                                                ของตน.  
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                                     โลกวรรคที่ ๑๓  
                                 ๑๓๗.  เรื่องทหรภิกขุ 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภภิกษุหนุมรูปหน่ึง ทะเลาะกับหลาน  
ของนางวิสาขา  ตางคนตางวากันวา  ศีรษะขาด  หลานของนางวิสาขา 
รองไหไปฟองยาย  นางวิสาขาจึงกลาวถอยคําชี้แจงใหเลิกแลวตอกัน 
ภิกษุนั้นหาวานางวิสาขาเขากับหลานของตัว  เวลาน้ันพระเถระผูเปน 
อุปชฌายของภิกษุนั้นมา  ไตถามทราบความแลว  จึงกลาวสอนภิกษุ 
นั้น ๆ  กลับหาวาพระอุปชฌายเขากับอุปฏฐายิกาของตัว  กาลน้ัน 
พระศาสดาทอดพระเนตรเห็นอุปนิสัยโสดาปตติผลของเธอ  จึงไดเสด็จ 
ไปในที่นั้น  รับสั่งถามวาเรื่องอะไรกัน  นางวิสาขาจึงทูลความน้ัน 
ต้ังแตตน  พระศาสดาจึงทรงอนุวัตรคลอยตามพระภิกษุนั้น  รับสั่ง 
กับนางวิสาขาวา  นางวิสาขา  ทําไมหลานของทาน  มาดาสาวกของเรา 
ขณะนั้นภิกษุนั้นไดลุกข้ึนประคองอัญชลีทลูวา  พระองคยอมทรงทราบดี 
อุปชฌายของขาพระองค  และนางวิสาขาหาทราบชัดไม  พระศาสดา 
จึงทรงแสดงธรรมมีกถา  แลวจึงตรัสพระคาถานี้ 
           หีน  ธมฺม  น  เสเวยฺย,                บุคคลไมควรเสพธรรมที่เลว 
ปมาเทน  น  สวเส,                                ไมควรอยูดวยความประมาท 
มิจฺฉาทิฏ ึ  น  เสเวยฺย,                        ไมควรเสพความเห็นผิด 
น  สิยา  โลกวฑฺฒโน.                                ไมควรเปนผูรกโลก.  



นักธรรมเอก - ธรรมสมบัติ (หมวด ๑๒ คาถาธรรมบทแปล) - หนาท่ี 144 

                         ๑๓๘.  เรือ่งพระเจาสุทโธทนะ  
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภพระเจาสุทโธทนมหาราช  ในกาล 
เมื่อพระองคเสด็จไปเมืองกบิลพัสดุ  ครั้งแรก  กับภิกษุสงฆเปนอันมาก 
เสด็จประทับที่นิโครธาราม  ทรงแสดงธรรมทําลายมานะ  ของพระ  
ประยูรญาติทั้งปวงแลว  ยังฝนโบกขรพรรษใหตกในญาติสมาคมแลว 
ตรัสเวสสันดรชาดก  ยังศักยวงศมีพระเจาสุทโธทนมหาราช  เปน 
ประธานใหประสันนาการแลว  ครั้นวันรุงข้ึนพรอมดวยภิกษุสงฆเสด็จ 
เที่ยวบิณฑบาตโดยลําดับ  ฝายพระเจาสุทโธทนมหาราช   ครั้นเสด็จ 
กลับแลว  จึงรับสั่งใหตกแตงภัตตาหารและตั้งอาสนะไว  เพ่ือพระ 
พุทธเจากับพระภิกษุสงฆ  แตมิไดอาราธนาเชิญเสด็จ  ดวยเขาพระทัย 
เสียวา  โอรสของเราไมเสด็จมาสูนิเวศนของเราแลว  จักเสด็จไปในท่ีไหน 
ครั้นทรงทราบวาพระศาสดา  เสด็จไปเท่ียวบิณฑบาตเชนนั้น  จึงรับ 
เสด็จออกมา  ถวายนมัสการแลวตรัสวา  ทําไมพอมาเท่ียวบิณฑบาต 
ใหบิดาขายหนา  พระศาสดาจึงตรัสวา  อาตมะอนุวัตรตามวงศตระกูล 
พระราชาจึงทูลถามวา  ขอน้ีเปนวงศของเราอยางไร  พระศาสดาจึง 
ตรัสวา  ไมใชวงศของทาน  เปนวงศของอาตมะ  เพราะพระพุทธเจา 
ทั้งหลายเท่ียวบิณฑบาตเชนนี้แลว  แลวจึงตรัสพระคาถาน้ี 
           อุตฺติฏเ  นปฺปมชฺเชยฺย,                บรรพชติไมควรประมาทในบิณฑ- 
                                                        บาต  อันตนพึงลุกข้ึนยืนรับ 
ธมฺม  สุจริต  จเร,                                บุคคลควรประพฤติธรรมใหเปน 
                                                        สจุริต  
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ธมฺมจาร ี สขุ  เสติ,                ผูประพฤติธรรมเปนปกติ  ยอมอยู  
                                        เปนสุข 
อสฺมึ  โลเก  ปรมฺห ิ จ,                ทั้งในโลกนี ้ ในโลกหนา 
ธมฺม  จเร  สจุริต,                บุคคลควรประพฤติธรรมใหเปน  
                                        สุจริต 
น  ต  ทุจฺจรติ  จเร,                ไมควรประพฤติธรรมนั้นใหเปน 
                                        ทุจริต 
ธมฺมจาร ี สขุ  เสติ,                ผูประพฤติธรรมเปนปกติ  ยอมอยู 
                                        เปนสุข 
อสฺมึ  โลเก  ปรมฺห ิ จ.                ทั้งในโลกนี ้ ในโลกหนา. 
                             ๑๓๙.  เรื่องวิปสสกภิกขุ 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภพวกพระวิปสสกภิกษุ  ประมาณ ๕๐๐ 
ไดเรียนพระกรรมฐานในสํานักพระองคแลว  ทูลลาไปบําเพ็ญเพียรอยู 
ในปา  ไมอาจบรรลุคุณวิเศษ  จึงดําริวาเราจะไปทูลขอเปลี่ยนพระ- 
กรรมฐานใหม  เมื่อมาไดเห็นพยับแดดในระหวางมรรคา  จึงเจริญ 
มรีจิกรรมฐานมา  ในขณะเม่ือภิกษุเหลาน้ัน  เขาไปสูวิหาร  ฝนตก 
ฟองน้ําต้ังข้ึนดวยกําลังนํ้าไหลแลวแตกไป  ภิกษุเหลาน้ันไดยืนดูอยูที่ 
หนามุข  จึงถือเอาเปนอารมณวา  แมอัตภาพนี้ก็เชนเดียวกันกับ 
ฟองน้ํา  เกิดข้ึนแลวก็สลายไป  พระศาสดาเสด็จประทับในคันธกุฎี 
ทอดพระเนตรเห็นพระภิกษุเหลาน้ัน  จึงทรงเปลงพระโอภาสไปประดุจ 
ประทับในที่เฉพาะหนา  แลวจึงตรัสพระคาถานี้  
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           ยถา  พุพฺพุทฬก  ปสฺเส,                คนพึงเห็นฟองน้ํา  ฉันใด  
ยถา  ปสฺเส  มรีจิก,                                พึงเห็นพยับแดด  ฉันใด 
เอว  โลก  อเวกฺขนฺต                                มัจจุราชยอมไมเห็นผูที่พิจารณา 
มจฺจุราชา  น  ปสฺสติ.                                โลก  ( คือสังขาร )  อยู  ฉันนั้น ๆ. 
                        ๑๔๐.  เรื่องอภยราชกุมาร 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภอภยราชกุมาร  เปนพระราชโอรส  
ของพระเจาพิมพิสาร  เสด็จไปปราบปจจันตชนบทเรียบรอยแลวเสด็จ 
กลับมา  พระราชบิดาทรงยินดี  จึงพระราชทานนางฟอนผูฉลาดในการ 
ฟอนขับนางหนึ่ง  แลวใหเสวยราชสมบัติ ๗ วัน  ในวันที่ ๘ เสด็จไป 
สูนานํ้า  สรงสนานสําราญแลว  ก็เสด็จเขาสูอุทยานประทับทอดพระเนตร 
นางฟอนน้ัน  ขณะนั้น  นางฟอนไดทํากาลกิริยาดวยลมสัตถวาตเกิดข้ึน 
พระราชกุมารก็ทรงโศกศลัยระทมพระทัยไมเห็นใครท่ีจะมาชวยดับความ 
โศกได  เห็นแตพระศาสดาพระองคเดียว  จึงเสด็จเขาไปเฝา  ทูลขอให 
ทรงชวยดับความโศก  พระองคจึงทรงแสดงธรรมมีกถา  ระงับความโศก 
ของพระราชกุมาร  แลวจึงตรัสพระคาถานี้  ( ใหสําเร็จโสดาปตติผล ) 
           เอถ  ปสฺสถิม  โลก,                ทานท้ังหลายจงมาดูโลก  ( คือ 
                                                อัตภาพ )  นี ้
จิตฺต  ราชรถูปม,                        เหมือนราชรถอันวิจิตร 
ยตฺถ  พาลา  วิสีทนฺติ,                        คนพาลท้ังหลาย  จมอยูในโลกใด  
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นตฺถิ  สงฺโค  วิชานต.                         ความของใจโลกนั้น  ยอมหามีแก 
                                                ทานผูรูทั้งหลายไม.  
                    ๑๔๑.  เรื่องพระสัมมัชชนเถระ   
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภพระสัมมัชชนเถระ  เปนผูชอบ 
กวาดวัดเสมอ  ไมกําหนดเวลาวาเชาหรือเย็น  กวาดขนาบไป 
วันหน่ึง  เห็นพระเรวตเถระนั่งอยูในที่พักกลางวัน  ติทานวาภิกษุนี้ไป 
มหาข้ีเกียจ  บริโภคภัตตหารท่ีเขาใหดวยศรัทธาแลวมานั่งเฉยอยู  ไม 
กวาดวัดวา  วันหน่ึง  พระเรวตเถระ  จึงใหโอวาทส่ังสอนวา  การ 
กวาดวัดก็ดีอยูแล  แตตองแบงเวลาสาธยายทวัตติงสาการ  เริ่มต้ังความ 
สิ้นความเส่ือมในอัตภาพดวยจึงสมควร  พระสัมมัชชนะก็ดํารงอยูใน 
โอวาทของพระเรวตเถระ  ไมชานานก็ไดสําเร็จพระอรหันต ที่นั้น ๆ 
ก็กลับรกไปดวยหยากเยื่อ  พระภิกษุทั้งหลายจึงถามทานวาเด๋ียวน้ีทําไม 
จึงไมเห็นทานกวาดเหมือนแตกอน  ทานตอบวา  แตกอนเราเปนผู 
ประมาท  มาเด๋ียวน้ีเราไมประมาทแลว  ภิกษุทั้งหลายหาทานวา  อวด 
พระอรหัตตผล  จึงทูลความน้ันแดพระศาสดา  พระองคจึงทรงรับวา 
ทานพูดตามเปนจริง  แลวจึงตรัสพระคาถานี้ 
           โย  จ  ปุพฺเพ  ปมชชฺิตฺวา,                ก็ผูใดประมาทแลวในกอน 
ปจฺฉา  โส  นปฺปมชฺชติ,                        มาภายหลังเขาไมประมาทอยู 
โส  อิม  โลก  ปภาเสติ,                        ผูนั้นจะยังโลกนี้ใหสวางได  
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อพฺภา  มุตฺโตว  จนฺทิมา.                เหมือนพระจันทรพนแลว  จากเมฆ 
                                                สองหลาใหแจมอยู  ฉะนั้น. 
                     ๑๔๒.  เรื่องพระองคุลิมาลเถระ  
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภพระองคุลิมาลเถระ เมื่อทานเปน 
คฤหัสถ  เปนโจรมีชื่อเสียงปรากฏ  บรุุษ ๔๐  คนก็ไมสามารถสูได  
ไดฆามนุษยเสียเปนอันมาก  แลวตัดเอานิ้วมือรอยไวเปนพวง  พระ- 
ศาสดาไดเสด็จไปทรงทรมานใหละพยศอันราย  แลวทูลขอบรรพชา 
อุปสมบท  ภายหลังไดกระทําความเพียรสําเร็จพระอรหันต  ดํารงอยูควร 
แกกาลแลวกด็ับขันธปรินิพพาน  พระภิกษุทั้งหลายที่ไมทราบความ  จึง 
ประชุมพูดกนัวา  พระองคุลิมาลเถระไปเกิดแลวในที่ไหนหนอ  พระ- 
ศาสดาเสด็จมาในท่ีประชุมนั้น  จึงตรัสวา  ปรินพิพานแลว  ครั้งหนึ่ง 
พระภิกษุทั้งหลายพากันสงสัยจึงทูลถามวา  พระองคุลิมาลเม่ือเปน 
คฤหัสถ  ฆามนุษยเสียเปนอันมาก  ปรินิพพานไดหรือ  พระศาสดาก็ 
ทรงรับวา  เออภิกษุทั้งหลาย  แตกอนองคุลิมาลไมไดกัลยาณมิตร 
จึงกระทํากรรมลามก  ภายหลังไดกัลยาณมิตร  แลวเปนผูไมประมาท 
ละอกุศลเสียดวยกุศล  แลวจึงตรัสพระคาถานี้ 
           ยสฺส  ปาป  กต  กมฺม,                กรรมเปนบาปท่ีผูใดทําแลว 
กุสเลน  ปหยีติ,                                        อันตนละเสียอยู  ดวยกุศล 
                                                        ( คืออรหัตตมรรค )  
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โสม  โลก  ปภาเสติ,                                ผูนั้น  ยอมยังโลกนี้ใหสวางได 
อพฺภา  มุตฺโตว  จนฺทิมา.                        เหมือนพระจันทรที่พนแลวจาก 
                                                        เมฆ  สองหลาใหแจมอยู  ฉะนั้น.  
                        ๑๔๓. เรื่องเปสการธิดา  
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภธิดาของนายชางหูก  เปนชาว  
เมืองอาฬวี  ไดสดับมรณสติกถา  แตสํานักพระองคแลว  อุตสาหเจริญ 
อยู ๓ ป  พระองคไดทอดพระเนตรเห็นอุปนิสัยโสดาปตติผลของนาง 
พรักพรอมกนัรับเสด็จ  ประชุมกันฟงธรรมเทศนา,  ลําดับนั้นพระศาสดา 
จึงทรงถามปญหา  ใหธิดาของนายชางหูกตอบดังนี้ 
           ๑.  เจามาแตไหน  นางกุมาริกา.  หมอมฉันไมทราบ  พระเจาขา. 
๒.  เจาจักไปในที่ไหน นางกุมาริกา.  หมอมฉันไมทราบ  พระเจาขา. 
๓.  เจาไมรูหรือ  นางกุมาริกา.  หมอมฉันทราบ  พระเจาขา. 
๔.  เจารูหรือ  นางกุมาริกา.  หมอมฉันไมทราบ  พระเจาขา. 
ครั้งน้ัน  มหาชนท่ีไมรูเนื้อความน้ัน  พากันติเตียนวา นางกุมาริกาน้ี 
ทูลพระสัมมาสัมพุทธเจาเลนตามอําเภอใจ  พระศาสดาจึงรับสั่งให 
นางกุมาริกาอธิบายความ  แกสงสัยของมหาชนเหลาน้ันเปนลําดับไป 
           ๑.  ไมทราบวาเรามาจากไหน  จึงมาเกิดในมนุษยโลกนี ้
           ๒.  ไมทราบวาเราจุติจากอัตภาพนี้แลว  จักไปเกิดในภพไหน             
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           ๓.  ทราบความตายของตนวา  เราตองตายเปนแท 
           ๔.  ไมทราบวา  เราจักตายในเวลาใด.  
           ในทีสุ่ดปญหาขอหนึ่ง ๆ  พระศาสดาเจาไดประทานสาธุการ  
แลวตรัสพระคาถานี้  ( ใหนางสําเร็จโสดาปตติผล ) 
           อนฺธภูโต  อย  โลโก                สัตวโลกนี้เปนผูมืด 
ตนุเกตฺถ  วิปสฺสติ,                        นอยคนจะเห็นแจงในโลกนี ้
สกุโณ  ชาลมุตฺโตว                        นอยคนจะไปสวรรค  เหมือนนก 
อปฺโป  สคฺคาย  คจฺฉติ.                ( ที่ติดขายของนายพรานแลว ) 
                                                นอยตัวจะหลุดจากขายไปได  ฉะน้ัน. 
                                  ๑๔๔. เรื่องติงสภิกขุ 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภภิกษุประมาณ ๓๐ รูป  มีปกติอยูในทิศ 
พากันเขาไปเฝาพระองค  พระอานนทเถระไดเห็นภิกษุเหลาน้ันมาเฝา 
ในเวลาท่ีจะกระทําวัตตปฏิบัติแดพระศาสดา  จึงหยุดยั้งอยูที่ซุมประตู 
ดวยคิดวา  เม่ือพระศาสดายังทรงกระทําปฏิสันถารกับดวยภิกษุเหลาน้ี 
อยูเราจักทําวัตตปฏิบัติอยางไรได  เมื่อเสร็จปฏิสันถารกิจแลว จึงเขาไป 
กระทําเถิด  ครั้นพระศาสดาไดทรงกระทําปฏิสันถารแกภิกษุเหลาน้ัน 
จึงตรัสธรรมมีกถาสาราณียธรรม  พระภิกษุเหลาน้ันก็ไดบรรลพุระอรหันต 
ทั้งหมด  แลวเหาไปโดยอากาศ  ฝายพระอานนทยืนคอยอยูที่ซุมประตู 
เห็นนานนัก  จึงเขาไปไมเห็นภิกษุเหลาน้ัน  จึงทูลถามพระศาสดาวา 
พระภิกษุประมาณ ๓๐ รปูมาในท่ีนี้แลวหายไปไหน พระเจาขา.  ไป  
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แลวอานนท.  ไปแลวทางไหน  พระเจาขา.  ไปทางอากาศ  อานนท.  
ก็ภิกษุเหลานั้นเปนพระขีณาสพหรือ พระเจาขา.  เอออานนท  เธอ 
ไดฟงธรรมในสํานักเราแลว  ถึงพระอรหันต.  ในขณะนั้นหงสทั้งหลาย 
ไดบินมาทางอากาศ  พระศาสดาจึงตรัสแกพระอานนทวา  อานนท  
อิทธิบาท ๔  อันผูใดแลมาเจริญดีแลว  ผูนั้นยอมไปไดทางอากาศ 
เหมือนหงสทั้งหลายฉะน้ัน  แลวจึงตรัสพระคาถานี้ 
           หสา  อาทิจฺจปเถ  ยนฺติ,                หงสทั้งหลายยอมไปในทางของ 
                                                        พระอาทิตย 
อากาเส  ยนฺติ  อิทฺธิยา                        ทานท่ีมีฤทธิ์ทั้งหลาย  ยอมไปใน 
                                                        อากาศดวยฤทธิ์ 
นิยฺยนฺติ  ธีรา  โลกมหฺา                        ผูมีปญญาท้ังหลายชนะมารท้ัง 
เชตฺวา  มาร  สวาหน.                                วาหนะแลวยอมออกไปจากโลก 
                       ๑๔๕.  เรื่องนางจิญจมาณวิกา 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภนางจิญจมาณวิกา  รับอาสาพวก 
อัญญติตถีย  ผูมีความฤษยาในพระองค  ไปแกลงทําเปนหญิงมีครรภ 
เอาผาพอกพันทองใหปอง  แลวหมผาสาฏกคลุมปดไว  เอาไมมาตี 
มือเทาเขาใหบวม  ทําใหเปนประดุจวาครรภแก  เขาไปโจทพระผูมี 
พระภาคเจา  กําลังทรงแสดงธรรมอยูทามกลางบริษัทวา  มหาสมณะ 
ทานรูแตเพ่ืออภิรมย  ไมรูจักการรักษาครรภ  พระผูมีพระภาคเจาจึง 
ตรัสวา  ดูกอนนองหญิง  เรากับเจาสองคนเทาน้ัน  ยอมรูความจริง  
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และความเท็จในเรื่องนี้  นางจิญจมานวิกาจึงกลาววา  ก็อยางนั้นสิ  
มหาสมณะ  ในขณะนั้นก็รอนไปถึงสมเด็จอมรินทราธิราช  ทาวเธอ 
ทรงพิจารณาดู  ก็ทรงทราบโดยประจักษ  จึงเสด็จมานฤมิตกายเปน 
ลูกหนู  กัดเชือกที่รัดมณฑลทองขาดลงใหลมพัดผาสาฎกท่ีคลุม  
เลิกข้ึน  มหาชนไดเห็นดังน้ัน  ก็พากันโกรธ  เขาตีดาฉุดคราออกจาก 
วิหาร  เมื่อนางจิญจาณวิกาหลีกพนคลองพระเนตรของพระคถาคตเจา 
ไป  แผนดินสูบไปเกิดในอเวจีนรก  พระภิกษุทั้งหลายประชมุพูดกัน 
ถึงเรื่องนางจิญจมาณวิกา  พระศาสดาไดเสด็จมาทรงแสดงธรรมมีกถา- 
มหาปทุมชาดก  แลวจึงตรัสพระคาถานี้ 
           เอกธมฺมมตีตสฺส                บาปอันชนผูลวงธรรมอันเอก 
มุสาวาทิสฺส  ชนฺตุโน                        ( คือละสัจจะ )  ไป  มีปกติกลาวปด 
วิติณฺณปรโลกสฺส                        มีโลกหนาอันสละเสียแลว  ไมพึงทํา 
นตฺถิ  ปาป  อการิย.                        ไมมีเลย. 
                           ๑๔๖.  เรื่องอสทิสทาน 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภอสทิสทานของพระเจาปเสนทิโกศล 
ในชั้นตนพระราชากับชาวนคร  ไดกระทําทานแขงกัน  ตางคนตางทวี 
กันข้ึนไป ๆ  พระเจาปเสนทิโกสล  ทรงกระทําการอันไมเปนวิสัยที่ชาว 
เมืองกระทําได  ทรงบริจาคทรัพยที่กระทําในวันนั้นถึง ๑๔ โกฏิ  และ 
สิ่งของท่ีกําหนดราคาไมไดอีกมาก  ครั้งน้ันมีอํามาตย ๒ คือกาฬอํามาตย 
หน่ึง  ชุณหอํามาตยหน่ึง  กาฬอํามาตยไมมีความเลื่อมในในพระราช-  
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กุศลทานอันนั้น  สวนชณุหอํามาตยมีความเลื่อมใสตอพระราชกุศล 
อสทิสทาน  พระศาสดาไดทรงทราบวารจิตของอํามาตยทั้งสอง  จึงทรง  
พระดําริวา  ถาเราจะกระทําอนุโมทนา  ใหสมควรแกทานของพระราชา 
ศีรษะของกาฬอํามาตยจะพึงแตกออก ๗ เสี่ยง  สวนชุณหอํามาตยจัก 
ดํารงอยูในโสดาปตติผล  ทรงอาศัยพระกรุณาในกาฬอํามาตย  จึงตรัส 
พระคาถา ๔ บาทอนุโมทนา  แลวเสด็จกลับวิหาร  พระเจาโกศลก็ทรง 
เสียพระทัย  จึงเสด็จตามไปเฝา  ทูลถามเหตุตอพระศาสดา  พระองค  
จึงทรงแสดงเหตุดังกลาวมา  ใหพระเจาโกศลทรงทราบ  ทาวเธอจึงลง 
โทษกาฬอํามาตยใหออกเสียจากแวนแควน  พระราชทานราชสมบัติให 
ชุณหอํามาตยเสวย ๗ วัน  แลวทูลความน้ันแดพระศาสดา  พระองค 
จึงตรัสพระคาถานี้ 
           น  เว  กทริยา  เทวโลก  วชนฺติ,                คนตระหน่ีทั้งหลายจะไปเทวโลก 
                                                                ไมไดเนอ 
พาลา  หเว  นปฺปสสนฺติ  ทาน,                        คนพาลท้ังหลายแล ยอมไม- 
                                                                สรรเสริญทาน 
ธีโร  จ  ทาน  อนุโมทมาโน,                                สวนผูมีปญญาอนุโมทนาทานอยู 
เตเนว  โส  โหติ  สขุี  ปรตฺถ.                        ทานยอมเปนผูมีสุขในโลกหนา 
                                                                เพราะเหตุอนุโมทนานั้นนั่นแล. 
                    ๑๔๗.  เรื่องอนาถบิณฑิกปุตตกาละ 
           พระบรมศาสดา ทรงปรารภบุตรของอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
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มีนามวากาละ  เปนมิจฉาทิฏฐิ  ไมเดินตามรอยของเศรษฐีผูเปนบิดา 
เศรษฐีมีความปริวิตกท่ีจะใหนายกาละมีศรัทธาปสาทะในพระพุทธ-  
ศาสนา  จึงประโลมปลอมดวยทรัพยวา  ดูกอนพอ  ถาเจาไปรักษา 
อุโบสถฟงธรรมที่วิหารแลว  บิดาจะใหทรัพยแกเจา ๑๐๐ กหาปณะ 
นายกาละอยากไดทรัพย  จึงรับตอเศรษฐี  ครั้งถึงเวลาก็ไป  แตมิได  
ฟงธรรม  ไปซอนนอนอยู  พอรุงเชาก็กลับมา  เศรษฐียินดีใหทรัพย 
ตาสัญญา  วันรุงข้ึนเศรษฐีจึงกลาวแกบุตรอีกวา  ถาเจาไปฟงธรรม 
จํามาไดเพียงบทหนึ่ง  บิดาจะใหทรัพยแกเจาพันกหาปณะ นายกาละ 
ก็รับตอบิดา ครั้นถึงเวลาจึงไปสูวิหาร  ต้ังใจวา  ถาเรากําหนดธรรม 
ไดบทหน่ึงแลวจะกลับไป  พระศาสดาจึงทรงกระทําไมใหเขากําหนดได 
นายกาละก็ต้ังใจฟงโดยเคารพ  ไดดํารงอยูในโสดาปตติผลในคืนวันนั้น 
วันรุงเชา  จึงกลับไปบาน  พรอมกับภิกษุสงฆมีพระพุทธองคเปน 
ประธาน  เศรษฐีจึงจัดการเลี้ยงดูพระภิกษุสงฆ  เสร็จภัตกิจแลว 
ยกเอาทรัพยพันหน่ึงมาใหแกบุตรตามสัญญา  ตอหนาท่ีนั่ง  นายกาละ 
ละอายไมรับ  เศรษฐีจึงทูลเลาเรื่องนั้นแตตนถวายพระศาสดา  พระองค 
จึงตรัสพระคาถานี้ 
           ปพฺยา  เอกรชฺเชน                โสดาปตติผลประเสริฐกวาความ 
สคฺคสฺส  คมเนน  วา                        เปนเอกราชในปฐพี  และความ 
สพฺพโลกาธิปจฺเจน                        ไปสวรรค  และความเปนอธิบดี 
โสตาปตฺติผล  วร                          ในโลกท้ังหมด.  
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                                พุทธวรรคท่ี ๑๔  
                             ๑๔๘.  เรื่องมารธิดา 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภนางตัณหา  นางอรดี  นางราคา 
ผูเปนธิดาของพระยาวสวดีมาร ๆ นั้น  เฝาราวีพระองคมาต้ังแตยังเปน 
มหาสัตวในกาลเมื่อทรงละศิริราชสมบัติ  ทรงกัณฐกอัสดร  มนีายฉันนะ  
เปนสหาย  เสด็จออกมหาภิเนษกรมณ  ครั้งน้ันพระยามารยืนที่ทวาร 
นคร  กลาวหามวาสิทธัตถกุมาร จงกลับเสียเถิด  อี ๗ วัน  จักรรัตนะ 
จะเกิดข้ึนแกทาน  ทานจะไดเปนพระเจาบรมจักรพรรดิ พระองค 
จึงตรัสตอบมารวา  เราก็รูอยูเหมือนกัน  ก็แตเรามิไดปรารถนาจักร- 
พรรดิราช  จําเดิมต้ังแตนั้นมา  พระยามารก็คอยแสวงหาชองที่จะ 
ประทุษราย  ติดตามพระมหาสัตวเจาอยูถึง ๗ ป  สวนพระมหาสัตว 
ครั้นเสด็จออกบรรพชา  ทรงละทุกกรกิริยาเสีย  บําเพ็ญเพียรโดยชอบ 
ก็ไดตรัสรูพระปรมาภิเษกสัมโพธิญาณ  ณ ควงไมโพธิมณฑล  เสด็จ 
ประทับเสวยวิมุตติสุข  ณ  ที่นั้นสิ้น ๗ วัน  แลวเสด็จไปประทับภายใต 
ไมอชปาลนิโครธ  ไมมุจจลินท  ไมราชายตนะ  สถานละ ๗ วัน ๆ 
แลวเสด็จกลับมาประทับภายใตไมอชปาลนิโครธอีก. 
           สมัยน้ัน  พระยามารดําริวา  บัดนี้  สัทธัตถราชกุมาร  ลวงวิสัย 
ของเราไปเสียแลว  ก็โทมนัสเปนทุกขอยู  ฝายธิดาท้ังสามของพระยามาร 
เห็นบิดาเปนทุกขเชนนั้น จึงรับอาสาบิดามาเพ่ือจะกระทําพระสัมมา- 
สัมพุทธเจา  ใหอยูในวิสัยของตน.  ตางคนก็นฤมิตกาย  เปนหญิงต้ังอยู 
ในประถมวัยบาง  มัชฌมิวัยบาง  ปจฉิมวัยบาง  มีพรรณอันงามยิ่ง  
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ทูลประเลาประโลมวา ขาแตพระสมณะ  หมอมฉันทั้งสามขอถวาย  
เปนขาบําเรอบาท  พระศาสดาจึงทรงขับไลมารธิดาท้ังสามนั้น  แลวจึง 
ตรัสพระคาถานี้  
           ยสฺส  ชิต  นาวชิยติ,                ความชนะของพระพุทธเจาองคใด 
                                                ยอมไมกลับแพกิเลส 
ชิตมสฺส  โน  ยาติ  โกจิ  โลเก,        กิเลสหนอยหน่ึงในโลก  ยอม 
                                                ไปหาความชนะของทานไมได 
ต  พุทฺธมนนฺตโคจร                        เจาท้ังหลายจักนําพระพุทธเจา 
อปท  เกน  ปเทน  เสนสฺสถ ?        องคนั้น  ซึ่งเปนผูมีโคจรไมมีที่สุด 
                                                หารองรอยมิได  ไปดวยรองรอย 
                                                อะไรเลา ? 
ยสฺส  ชาลิน ี วิสตฺติกา                        ตัณหามีขาย  มีอันซานไปใน 
ตณฺหา  นตฺถิ  กหุิ ฺจิ  เนตเว,        อารมณตาง ๆ  ยอมไมมีแกพระ- 
                                                 พุทธเจาองคใด  เพ่ือจะนําไปใน 
                                                ภพไหน ๆ 
                                                เจาท้ังหลายจักนําพระพุทธเจา 
ต  พุทฺธมนนฺตโคจร                        องคนั้น  ซึ่งเปนผูมีโคจรไมมี 
อปท  เกน  ปเทน  เนสฺสถ ?                ที่สุด  หารองรอยมิได  ไปดวย 
                                                รองรอยอะไรเลา.  
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                         ๑๔๙.  เรือ่งยมกปาฏิหาริย  
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภเทวดาและมนุษยทั้งหลายเปน 
อันมาก  ในกาลเม่ือพระองคทรงกระทํายมกปาฏิหาริย  ที่นครสาวัตถี  
แลวเสด็จข้ึนไปจําพรรษาท่ีดาวดึงสพิภพ  แสดงพระอภิธรรมโปรด 
พระพุทธมารดา  ใหดํารงอยูในโสดาปตติผล  ครัน้ออกพรรษาแลว 
ไดเสด็จลงจากดาวดึงสเทวโลก  สูเมอืงสังกัสสนคร  ในเวลาน้ัน 
เทพยดามนุษยอมนุษยนิกร  เบื้องบนตลอดพรหมโลก  เบื้องตํ่าตลอด 
อเวจี  เบื้องขวางตลอดแสนจักรวาฬ  ไดแลเห็นกันทั้งหมด  เปนที่ยินดี 
ของสรรพสัตวทั้งหลาย ลําดับนั้น  พระสารีบุตรเถระจึงกราบทูลพระ- 
ศาสดาเจาวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  วันนี้ เทพยดาและมนุษยทั้งหลาย 
พากันยินดีปรารถนาตอพระองค พระศาสดาจึงตรัสวา  ธรรมดาพระ- 
พุทธเจาท้ังหลาย  ผูถึงพรอมแลวดวยคุณเห็นปานฉะน้ี  ยอมเปนที่ 
ยินดีรักใครของเทพยดาและมนุษยทั้งปวง แลวจึงตรัสพระคาถานี้ 
           เย  ฌานปฺปสุตา  ธีรา,                ผูมีปญญาทั้งหลายใด  ขวนขวาย 
                                                        แลวในฌาน 
เนกฺขมฺมูปสเม  รตา,                                ยินดีแลวในธรรมเปนที่เขาไประงับ 
                                                        คือเนกขัมมะ ( พระนิพพาน ) 
เทวา  เตส  ปหยนฺติ,                                แมเทพยดา  และมนุษยทั้งหลาย 
                                                        ยอมกระหย่ิม  ตอผูมีปญญาท้ังหลาย 
                                                        นัน้ 
สมฺพุทฺธาน  สตีมต.                                ซึ่งเปนผูรูพรอม  ผูมีสติ.  
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                         ๑๕๐.  เรือ่งเอรกปตตนาคราช 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภนาคราชเอรกปต  ในครั้งศาสนา 
พระกัสสปพุทธเจาทานเปนภิกษุ  เวลาใกลจะทํากาลกิริยาเกิดวิปปฏิสาร  
เดือดรอนวา ศีลของเราไมบริสุทธิ์  เพราะกระทําใบตะใครน้ําขาด 
ครั้นจุติจากอัตภาพนั้นแลว  ไดเกิดเปนพระยานาค  มีนามวาเอรกปต 
มีประสงคจะทรงความเกิดข้ึนแหงพระพุทธเจา  จึงผูกเพลงขับใหธิดา 
ของตน  นั่งขับเหนือพังพาน  แลวประกาศวา  ผูใดตอบเพลงขับได 
จะยกธิดาใหผูนั้นเปนภรรยา  ก็ในกาลน้ันพระศาสดาไดบังเกิดข้ึนแลว 
ในดลก  จึงประทานเพลงขับแกอุตตรมาณพใหไปขับตอบธิดาของ 
พระยานาค  เมื่ออุตตรมาณพกําหนดเพลงขับตอบไดแลวก็สําเร็จโสดา- 
ปตติผล  แลวนําไปขับตอบแกธิดาของพระยานาค เมื่อพระยานาคได 
สดับ  กร็ูชัดวา  บัดนี้  มพีระพุทธเจาบังเกิดข้ึนแลว  ก็โสมนัสปรีดา 
พรอมดวยอุตตรมาณพ  เขาไปเฝาถวายนมัสการแลวยืนรองไห  ทูล 
ประวัติของตนแดพระศาสดา  พระองคจึงตรัสพระคาถานี้ 
           กิจฺโฉ  มนุสฺสปฏิลาโภ,                ความกลับไดอัตภาพเปนมนุษย 
                                                        อันสัตวไดโดยยาก 
กิจฺฉ  มจฺจานชีวิต,                                ความเปนอยูของสัตวทั้งหลาย 
                                                        อันสัตวไดโดยยาก 
กิจฺฉ  สทฺธมมฺสฺสวน,                                ความไดฟงธรรมของสัปบุรุษ 
                                                        อันสัตวไดโดยยาก 
กิจฺโฉ  พุทฺธานมุปฺปาโท.                        กาลท่ีเกิดข้ึนแหงพระพุทธเจา 
                                                        ทั้งหลาย  อันสตัวไดโดยยาก.  
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                        ๑๕๑.  เรื่องอานันทเถรปญหา  
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภปญหาของพระอานนทเถระ  ในวัน  
หน่ึง  พระอานนทเถระเจาเขาไปเฝาทูลถามเรื่องอุโบสถของพระพุทธเจา 
ทั้งหลาย  พระศาสดาจึงทรงแสดงวา  การทําอุโบสถของพระพุทธเจา 
ทั้งหลายตางกัน  สวนโอวาทคาถาเหมือนกันทุก ๆ พระองค  เมื่อจะ 
ทรงแสดงโอวาทคาถา  จึงตรัสพระคาถานี้ 
           สพฺพปาปสฺส  อกรณ.                ความไมกระทําบาปทั้งสิ้น 
กุสลสฺสูปสมปฺทา,                                ความยังกุศลใหถึงพรอม 
สจิตฺตปริโยทปน,                                ความทําจิตของตนใหผองใส 
เอต  พุทฺธาน  สาสน,                                นี่เปนคําสอนของพระพุทธเจา 
                                                        ทั้งหลาย 
ขนฺตี  ปรม  ตโป  ตีติกฺขา,                        ความอดทน  คือ ความอดกล้ัน 
                                                        เปนธรรมเผาบาปอยางยิ่ง 
นิพฺพาน  ปรม  วทนฺติ  พุทฺธา                ทานผูรูทั้งหลาย  ยอมกลาว 
                                                        พระนิพพานวา  เปนธรรมอยาง 
                                                        ประเสริฐ 
น  ห ิ ปพฺพชิโต  ปรูปฆานตี,                ผูทํารายผูอ่ืน  ไมชื่อวาเปนบรรพชติ 
                                                        ทีเดียว 
สมโณ  โหติ  ปร  วิเหยนฺโต                ผูเบียดเบียนผูอ่ืนอยู  ไมชื่อวา 
                                                        เปนสมณะ  
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อนูปวาโท  อนูปฆาโต                        ความไมกลาวราย  และความไม  
                                                ทําราย  
ปาฏิโมกฺเข  จ  สวโร,                        และความสํารวมในพระปาฏิโมกข 
มตฺต ฺ ุตา  จ  ภตฺตสฺม,ึ                และความเปนผูรูประมาณใน 
                                                ภัตตาหาร 
ปนฺต ฺจ  สยนาสน,                        และที่นอนท่ีนั่งอันสงัด 
อธิจิตฺเต  จ  อาโยโค,                        และความประกอบในอธิจิต 
เอต  พุทฺธาน  สาสน.                        นี ่ เปนคําสอนของทานผูรูทั้งหลาย. 
                          ๑๕๒.  เรื่องอนภิรตภิกขุ 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภภิกษุรูป ๑  ผูไมยินดีบวช  อยาก 
จะสึก  พระภิกษุทั้งหลายจึงนําตัวไปเฝาทูลความน้ันใหทรงทราบ 
พระองคจึงตรัสถามภิกษุนั้นวา  ปจจัยเครื่องเลี้ยงชีพของทานผูจะสึก 
มีอยูหรือ  เธอจึงทูลวา  มีกหาปณะอยู ๑๐๐  บิดาไดมอบส่ังนองชาย 
ไวในสมัยเม่ือจะทํากาลกิริยา  พระศาสดาจึงใหคํานวณกหาปณะท่ีจะ 
ตองจายซื้อเครื่องบริโภคใชสอย  คือซ้ือโค  ซื้อพืช  ขาวปลูก  ซื้อแอก 
ไถ  ซื้อจอบเสียม  ซื้อมีดขวานเหลาน้ี  ครั้นภิกษุนัน้คํานวณดวยเมล็ดกรวด 
กหาปณะ ๑๐๐ นั้นก็ไมพอ  พระศาสดาจึงตรัสวา  ดูกอนภิกษุ  กหาปณะ  
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ของทานนอยนัก  ทานอาศัยกหาปณะเหลาน้ีแลว  จักยังตัณหาใหเต็ม  
อยางไร  ดังนี้แลว  จึงตรัสมันธาตุราชชาดก  ในท่ีสุดอดีตนิทาน  
จึงตรัสพระคาถานี้ 
           น  กหาปณวสฺเสน                ความอ่ิมในกามท้ังหลายยอมไมมี 
ติตฺติ  กาเมสุ  วิชฺชติ,                        เพราะกหาปณะ  ( ตกลง )  ดังหาฝน 
อปฺปสฺสาทา  ทุกฺขา  กามา                กามท้ังหลาย  มีรสอรอยนอย 
                                                มีทุกขมาก 
อิติ  วิ ฺาย  อณฑิโต                บัณฑิตผูเปนสาวกของพระสัมมา- 
อป  ทิพฺเพสุ  กาเมสุ                        สัมพุทธเจารูดังนี้แลว  ทานยอมไม 
รตึ  โส  นาธคิจฺฉติ                        ถึงความยินดีในกามทั้งหลาย แม 
ตณฺหกฺขยรโต  โหติ                        เปนของทิพย ยอมเปนผูยินดีแลว 
สมฺมาสมฺพุทธฺสาวโก.                        ในความสิ้นไปแหงตัณหา. 
                      ๑๕๓.  เรื่องอัคคิทัตตปุโรหิต 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภปุโรหิตาจารยชื่ออัคคิทัต  ของ 
พระเจาโกศล  เห็นภัยในฆราวาส  ละสมบัติออกบวช  เปนฤาษอียูที่ 
ระหวางแหงนครอังคมคธราษฎร  และนครกุรุราษฎรตอกัน  มบีุรุษ 
บวชตามอัคคิทัตตดาบสน้ัน  ประมารหน่ึงหม่ืน  ในกาลครั้งนั้น  พระ 
ศาสดาไดทอดพระเนตรเห็นอุปนิสัยพระอรหัตตผล  ของอัคคิทัตตดาบส 
กับอันเตวาสิกทั้งหลาย จึงรับสั่งใหพระโมคคัลลานเถระ  ไปทรมาน  
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ใหโอวาทแกดาบสเหลาน้ัน  พระเถระเจาจึงเขาไปหาอัคคิทัตตดาบสขอ 
อาศัยพักอยูดวย  อัคคิทัตตดาบสไดแสดงที่กองทราย  อันเปนที่อยู  
ของพระยานาคตัวหนึ่ง  ใหพระเถรเจาๆ ไดทรมานพระยานาคนั้น 
ใหละพยสอันราย กลับมจิีตเลื่อมใสแลว  หมูฤาษีไดเห็นฤทธิ์ของพระ  
โมคคัลลานเถระเชนนั้น  ก็เลื่อมใส  พากันกระทําอัญชลกีลาวสรรเสริญ 
ในขณะนั้น  พระศาสดาเจา ไดเสด็จมาในที่นั้น  เมื่อพระเถระไดเห็น 
จึงลุกข้ึนถวายนมัสการ ครั้งน้ัน  พวกฤาษีจึงถามพระโมคคัลลานเถระ 
วาทานผูนี้ใหญกวาทานอีกหรือ  พระเถรเจาจึงตอบวา  ใหญกวาเรา 
ทานเปนครูขอเงรา  เราเปนศิษยของทาน  พวกดาบสเหลาน้ัน  ก็นึก 
อัศจรรยใจ  จึงพากันประคองอัญชลถีวายนมัสการ  พระศาสดาจึงรับสั่ง 
ถามอัคคิทัตตดาบสวา  ดูกอนอัคคิทัต  ทานใหโอวาทแกสาวกของทาน 
อยางไร  อัคคิทัตจึงทูลวา  ขาพเจาองคใหโอวาทอยางนี้วา  ทานทั้งหลาย 
จงถึงภูเขาปาอารามตนไมวาเปนสรณะ   เมื่อทานท้ังหลายถึงส่ิงนั้น ๆ 
วาเปนสรณะแลว  จะพนจากทุกขไดดังนี้  เมื่อพระองคจะทรงประทาน 
โอวาท  จึงตรัสพระคาถานี้ 
           พหุ  เว  สรณ  ยนฺติ                มนุษยทั้งหลายเปนอันมากนา 
ปพฺพตานิ  วนานิ  จ                        อันภัยคุกคามแลว  ยอมถึงภูเขา 
อารามรุกฺขเจตฺยานิ                        ทั้งหลายบาง  ปาท้ังหลายบาง 
มนุสฺสา  ภยตชฺชิตา,                        อารามและตนไมที่เปนเจดียทั้ง 
                                                หลายบาง  วาเปนสรณะ 
เนต  โข  สรณ  เขม,                        นั่นแหละไมใชสรณะอันเกษม  
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เนต  สรณมตฺุม,                         นั่นไมใชสรณะอันอุดม  
เนต  สรณมาคมฺม,                        เขาอาศัยอันนั่นเปนสรณะแลว 
สพฺพทุกฺขา  ปมุจฺจติ,                        ยอมไมพนจากทุกขทั้งปวงไปได 
โย  จ  พุทฺธ ฺจ  ธมฺม ฺจ                สวนวาผูใด  ถึงพระพุทธดวย 
สงฺฆ ฺจ  สรณ  คโต,                        พระธรรมดวย  พระสงฆดวย  วา 
                                                เปนสรณะแลว 
จตฺตาริ  อริยสจฺจานิ                        มาเห็นอริยสัจท้ังส่ี  ดวยปญญา 
สมฺมปฺป ฺาย  ปสฺสติ,                อันชอบ 
ทุกฺข  ทุกฺขสมุปฺปาท,                        คือทุกขและตัณหาเปนแดนเกิดข้ึน 
                                                พรอมแหงทุกข  ( คือสมุทัย ) 
ทุกฺขสฺส  จ  อติกฺกม,                        และความกาวลวงทุกข  ( คือนิโรธ ) 
อริย  อฏงฺคิก  มคฺค,                        และมรรคมีองค ๘  อันไปจาก 
                                                ขาศึก  
ทุกฺขูปสมคามิน,                                ใหถึงพระนิพพาน  เปนที่เขาไป 
                                                ระงับทกุข 
เอต  โข  สรณ  เขม,                        นี่แลเปนสรณะอันเกษม 
เอต  สรณมตฺุตม,                        นี่เปนสรณะอันอุดมของผูนั้น 
เอต  สรณมาคมฺม,                        ผูนั้นอาศัยอันนี้เปนสรณะแลว 
สพฺพทุกฺขา  ปมุจฺจติ.                        ยอมพนจากทุกขทั้งปวงได.  



นักธรรมเอก - ธรรมสมบัติ (หมวด ๑๒ คาถาธรรมบทแปล) - หนาท่ี 164 

                            ๑๕๔.  เรื่องอานันทเถรปญหา 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภปญหาของพระอานนทเถระ  วันหน่ึง 
พระเถรเจา  เขาไปเฝาทูลถามวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  บรุุษ   
ผูอาชาไนยยอมเกิดข้ึนในท่ีไหน  พระศาสดาจึงตรัสวา  ดูกอนอานนท 
ข้ึนชื่อวาบุรุษอาชาไนยแลว  หาเกิดทัว่ไปในท่ีทั้งปวงไม  ยอมเกิดข้ึน 
ในตระกูลขัตติยมหาศาล  และพราหมณมหาศาล  ตระกูลใดตระกูลหนึ่ง 
ดังน้ีแล  จึงตรัสพระคาถานี้ 
           ทุลฺลโภ  ปุริสาช ฺโ,                บุรุษอาชาไนยหาไดยาก 
น  โส  สพฺพตฺถ  ชายติ,                        ทานยอมไมเกิดในที่ทั้งปวง 
ยตฺถ  โส  ชายตี  ธีโร,                                ทานมีปญญาเปนอาชาไนยนั้น  เกิด 
                                                        ในตระกูลใด 
ต  กุล  สุขเมธติ.                                        ตระกูลนัน้ยอมถึงความสุข. 
                              ๑๕๕.  เรื่องสัมพหุลภิกขุ 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภกถาของภิกษุเปนอันมาก  วันหน่ึง 
พระภิกษุเหลาน้ัน  นั่งประชุมปรารภกันวา ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย  ใน 
โลกนี้มีอะไรหนอจะเปนสุข บางพวกกลาววา  ความเปนพระราชามหา- 
กษัตริย  นี่แลเปนสุข  บางพวกกลาววา  กามน่ันแลเปนสุข บางพวก 
กลาววา  การบริโภคขาวกับ  มรีสอรอย  นี่แลเปนสุข  พระศาสดา 
ไดเสด็จมาในท่ีประชุมนัน้แลว   จึงตรัสพระคาถานี้  
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        สุโข   พุทฺธานมุปฺปาโท,         ความเกิดข้ึนแหงพระพุทธเจา 
                                                ทั้งหลายใหเกิด สุข 
สุขา  สทฺธมมฺเทสนา,                        ความแสดงพระสัทธรรมใหเกิดสุข 
สุขา  สงฺฆสสฺ  สามคฺคี,                  ความพรอมเพรียงแหงหมูใหเกิด 
                                                สุข 
สมคฺคาน  ตโป  สุโข.                        ความเพียรของผูมี  ความพรอม 
                                                เพรียงกนัทั้งหลายใหเกิดสุข. 
 
                ๑๕๖.  เรื่องสุวรรณเจดียของพระกัสสปทศพล๑ 

        พระตถาคตเจาเสด็จจากเมืองสาวัตถี  ไปยังเมืองพาราณสี  พรอม 
ดวยภิกษุสงฆพุทธบริวารเปนอันมาก    เมื่อเสด็จถึงศาลเจาแหงหน่ึง 
ในระหวางทาง  ใกลบานโตไทยพราหมณ  เม่ือทรงพักในที่นั้นแลว 
จึงรับสั่งใหอานนทไปเรียกพราหมณ  ซึ่งกําลังไถนาอยูมาเฝา  พราหมณ 
นั้นเมื่อมาถึงไมไดถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจา  แตไหวศาลเจาน้ัน 
แลวยืนอยู  พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา  "พราหมณ   ทานสําคัญ 
วาที่นี้เปนอะไร"    พราหมณกราบทูลวา  เปนเจดียสถาน ตามประเพณี 
ของพวกขาพระองค   พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสสรรเสริญวา   พราหมณ 
ทานไหวที่นี้ก็ดีแลว  ภิกษุทั้งหลายไดฟงพระพุทธดํารัสแลว  เกิดสงสัย 
 
๑.  เร่ืองนี้  เพิม่ใหม  พระธรรมปญญาจารย  (จับ   ิธมฺโม  ป.ธ. ๙ )   วดัโสมนัสวิหาร 
แปลและเรียบเรียง.  



นักธรรมเอก - ธรรมสมบัติ (หมวด ๑๒ คาถาธรรมบทแปล) - หนาท่ี 166 

กันข้ึนวา   เพราะเหตุอะไรหนอ   พระผูมีพระภาคเจาจงตรัสสรรเสริญ  
การไหวศาลเจาอยางนี้  พระผูมีพระภาคเจา  เมื่อจะปลดเปลื้องความ  
สงสัยของภิกษุทั้งหลายเหลาน้ัน  จึงไดตรัสวา  ที่นี้เปนเจดียทอง  ของ 
พระสัมมาสัมพุทธเจา  แลวทรงแสดงพุทธานุภาพใหพระเจดียปรากฏ 
แกสายตาของประชาชน  และภิกษุทั้งหลายในที่นั้น  ประชาชนไดพากัน 
สักการะบูชาดวยความเลื่อมใสอยางยิ่ง   พระองคจึงทรงแสดงอนิสงส 
แหงการบูชาดวยสองพระคาถาน้ี 
        ปูชารเห  ปูชยโต                ใคร ๆ  ไมอาจเพ่ือจะนับบุญของ 
พุทฺเธ  ยทิจ  สาวเก                        บุคคลผูบูชาอยู  ซึ่งทานผูควรบูชา 
ปปฺจสมติกฺกนฺเต                        คือพระพุทธเจา  หรือพระสาวก 
ติณฺณโสกปริทฺทเว                        ทั้งหลายดวย,  ผูกาวลวงปปญจ- 
เต  ตาทิเส   ปูชยโต                        ธรรม   เครื่องเน่ินชาไดแลว  ผู 
นิพฺพุเต  อกุโตภเย                        มีความเศราโศก  และความคร่ํา 
B>น  สกฺกา  ปฺุ  สงฺขาตุ                ครวญอันขามพนแลว  (หรือวา) 
อิเมตฺตมป  เกนจิ.                        ของบุคคลผูบูชาอยู  ซึ่งทานผูควร 
                                                บชูาเชนนั้น  นั้น  ผูนิพพานแลว 
                                                ไมมีภัยแตที่ไหน ๆ  ดวยการนับ 
                                                แมวิธีไร ๆ  ก็ตาม    วา  บุญน้ีม ี
                                                ประมาณเทาน้ี  ดังนี้.  
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                                  สุขวรรคที่  ๑๕  
                       ๑๕๗.  เรื่องการหามพระญาติ 
        พระบรมศาสดา  ทรงปรารภพวกพระญาติวิวาทกัน  ดวยเหตุ  
พวกกรรมกรของศักยะและโกลิยะ   กระทํานาอาศัยแมน้ําโรหิณีซึ่งอยู 
ในระหวางกรุงกบิลพัสดุ และกรุงโกลยิะ  กั้นทํานบแยงนํ้าทะเลาะวิวาท 
กัน  จนเหตุอันนั้นลามปามจนถึงจาวนายของตน  กษัตริยทั้ง  ๒  พระ 
นครน้ัน  ตางก็ยกพยุหแสนยากร  เพ่ือกระทําสงครามกัน  เม่ือพระ 
ศาสดาไดทอดพระเนตรเห็น   จึงเสด็จโดยนภากาศ   ประทับนัง่ขัดสมาธิ 
ในอากาศ  ณ  ทามกลางแมน้ําโรหิณีนั้น  พระญาติทั้งหลายไดเห็นพระองค 
เชนนั้น  ก็ทิง้อาวุธถวายนมัสการ  พระศาสดาจึงตรัสถามวา  ดูกร 
มหาราชท้ังหลาย  น้ํากับกษัตริยอยางไหนจะมีราคามากกวากัน  พระญาติ 
ทั้งหลายจึงทูลวา  น้ํามีราคานอย  กษัตริยมีคากําหนดมิได   พระองค 
จึงตรัสวา   ควรแลวหรือทานทั้งหลายอาศัยน้ําประมาณเล็กนอยแลว 
จะยังกษัตริยมีคากําหนดมิไดใหฉิบหายเสีย  แลวทรงแสดงธรรมีกถานี ้
        สุสขุ  วต  ชีวาม                ในมนษุยทั้งหลายมีเวรกัน  เราไม 
เวรินสุ  อเวรโิน,                        มีเวร  เปนอยูสบายดีหนอ 
เวริเนสุ  มนสฺุเสสุ                ในมนุษยทั้งหลายมีเวรกัน  เราจง 
วิหราม  อเวริโน,                        เปนผูไมมีเวรอยูเถิด 
สุสุข  วต  ชวีาม                        ในมนษุยทั้งหลายเดือดรอนกัน 
อาตุเรสุ  อนาตุรา,                   เราไมมีความเดือดรอน  เปนอยู 
                                        สบายดีหนอ  
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อาตุเรสุ   มนุสฺเสสุ                ในมนุษยทั้งหลายเดือดรอนกัน  
วิหราม  อนาตุรา,                เราจงเปนผูไมมีความเดือดรอนอยู 
                                        เถิด.  
สุสุข  วต  ชวีาม                        ในมนษุยทั้งหลายขวนขวายกัน 
อุสฺสุเกสุ  อนสฺุสุกา,                เราไมตองขวนขวายเปนอยูสบายดี 
                                        หนอ 
อุสฺสุเกสุ  มนุสฺเสสุ                ในมนุษยทั้งหลายขวนขวายกัน 
วิหาราม  อนสฺุสุกา.                เราจงเปนผูไมมีความขวนขวายอยู 
                                        เถิด. 
                                     ๑๕๘.  เรื่องมาร 
        พระบรมศาสดา   ทรงปรารภมาร  ในกาลเมื่อพระองคเสด็จเขา 
ไปสูพราหมณคาม  เพื่อบิณฑบาต  ครั้งน้ัน   มารเขาไปสิงในสรีระ 
ของชาวบาน  ไมใหพระศาสดาไดบิณฑบาต  แลวกลาวถอยคําเยย 
พระองควา  พระสมณะ  ทานไมไดอาหารบางหรือ   เมื่อทานไมได 
อาหารฉันมิหิวหรือ  พระองคจึงตรัสตอบมารวา  ดูกรมาร  ถึงเราไม 
ไดอาหาร  เราก็มีปติสุขเปนอาหาร  เหมือนอาภัสสรพรหม  ฉะน้ัน แลว 
จึงตรัสพระคาถานี้ 
        สุสขุ  วต  ชีวาม                        กิเลสเครื่องกังวลยอมไมมี  แกเรา 
เยสนฺโน  นตฺถิ  กิฺจน,                ทั้งหลายใด   เราทั้งหลายน้ัน   เปน 
                                                อยูสบายดีหนอ  
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ปติภกฺขา  ภวิสฺสาม,                เราทั้งหลาย  จักเปนผูมีปติเปนภักษา 
เทวา  อาภสสฺรา  ยถา.        เหมือนหมูเทพยดาชั้นพวกอาภัสสร  
                                        ฉะน้ัน. 
  
                         ๑๕๙.  เรือ่งโกศลราชปราชัย 
        พระบรมศาสดา  ทรงปรารภความปราชัยของพระเจาโกศล 
เหตุเบื้องตนวา  พระเจาโกศลนั้น  ทรงอาศัยกาสิกคาม  กระทํายุทธ 
สงครามกับพระเจาอชาตศัตรู  ผูเปนพระราชภาคิไนย  พระเจาอชาติสัตรู 
ยังพระเจาโกศลใหปราชัยถึง  ๓  ครั้ง  ในครั้งท่ี  ๓  พระเจาโกศลทรง 
ดําริวา  เราไมอาจเพ่ือจะยังทารกมีปากยังไมสิ้นกลิ่นน้ํานมใหปราชัยได 
จะอยูไปทําไม  ตามเสียดีกวา  เมื่อทรงดําริฉะน้ีแลว  ก็มิไดเสวยพระ 
กระยาหาร   บรรทมเหนือพระแทนมัญจาอาสน    พระภิกษุทั้งหลาย 
ทราบความน้ันแลว  จึงเขาเฝาทูลพระศาสดา   พระองคจึงตรัส 
พระคาถานี้ 
        ชย  เวร  ปสวติ,                        บุคคลผูชนะยอมประสบเวร 
ทุกฺข  เสติ  ปราชิโต,                        ผูแพยอมอยูเปนทุกข 
อุปสนฺดต  สุข  เสติ                        ผูเขาไปละความชนะ และความ 
หิตฺวา  ชยปราชย.                        แพแลว  สงบอยู  ยอมอยูเปนสุข.  
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                        ๑๖๐.  เรื่องอัญญตรกุลทาริกา  
        พระบรมศาสดา  ทรงปรารภนางกุมาริกาคนหนึ่ง  มารดาบิดา 
ของนาง  กระทําการอาวาหมงคล  จึงเชิญพระศาสดา   พรอมดวย 
ภิกษุสงฆ  เสด็จไปในการมงคลน้ัน  นางกุมาริกาน้ันเปนหญิงกําลังสาว 
ไดกระทํากิจทั้งหลาย  มีการกรองน้ําถวายพระภิกษุเปนตน   เดินไป  
เดินมาอยู  สวนชายผูจะเปนสามี  ไดยืนแลดูนางนั้น  เกิดความ 
กําหนัดข้ึน  ใหมืดมนไป  ไมเปนอันที่จะปฏิบัติพระพุทธเจาและ 
พระสงฆ   คิดอยูแตวาเราจะประเลาประโลมนาง  พระศาสดาทรง 
ทราบอัธยาศัยของชายน้ันแลว  จึงทรงกระทําไมใหชายน้ันเห็นนาง 
แลวทรงแสดงธรรมีกถา   ตรัสพระคาถาน้ี  (ใหบาวสาวคูนั้นสําเร็จ 
โสดาปตติผล) 
        นตฺถิ  ราคสโม  อคฺคิ,          ไฟที่เสมอดวยราคะยอมไมมี 
นตฺถิ  โทสสโม  กล,ิ                        โทษที่เสมอดวยโทสะไมมี 
นตฺถิ  ขนฺธสมา  ทุกขฺา,                ทุกขทั้งหลายท่ีเสมอดวยขันธยอม 
                                                ไมม ี
นตฺถิ  สนฺติปร   สุข.                        สุขที่ยิ่งกวาความสงบไปยอมไมมี. 
 
                           ๑๖๑.  เรือ่งอัญญตรอุบาสก 
        พระบรมศาสดา   ทรงปรารภอุบาสกคนหน่ึง  เปนมนุษยทุคคตะ 
ชาวเมืองอาฬวี  พระองคไดทอดพระเนตรเห็นอุปนิสัยโสดาปตติผล 
จึงเสด็จไปเมืองอาฬวีนั้น  กับภิกษุสงฆประมาณ  ๕๐๐  ชาวเมืองได  
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พรักพรอมกนัจัดการรับเสด็จ   ตกแตงภัตตาหารถวาย   เวลาน้ันบุรุษ 
ทุคคตะมัวไปเที่ยวตามโคอยู  ครั้นไดแลวก็มาสูที่สมาคมอันนั้น  พระ  
ศาสดาจึงรับส่ังใหทานไวยาวัจกร   จัดอาหารใหทุคคตะน้ันบริโภค 
บรรเทาความหิวแลว  จึงตรัสอนุปุพพีกถาประกาศจตุราริยสัจ  เมื่อ 
จบเทศนา  บุรุษทุคคตะไดดํารงอยูในโสดาปตติผล   พระภิกษุทั้งหลาย  
ที่ตามเสด็จไป  จึงพูดปรารภกันถึงเรื่องนั้น  พระองคจึงทรงแสดง 
ธรรมมีกถา  แลวจึงตรัสพระคาถานี้ 
        ชิฆจฉฺา  ปรมา  โรคา,                ความหิวเปนโรคอยางยิ่ง 
สงฺขารา  ปรมา  ทุกขฺา,                สังขารทั้งหลายเปนทุกขอยางยิ่ง 
เอต  ตฺวา  ยถาภูต                        การทราบเน้ือความน้ันตามเปนจริง 
นิพฺพาน  ปรม  สุข.                        แลว  ดับเสียได  เปนสุขอยางยิ่ง. 
                          ๑๖๒.  เรือ่งพระเจาปเสนทิโกศล 
        พระบรมศาสดา  ทรงปรารภพระเจาปเสนทิโกศล  แตกอนมี 
พระกายอันอึดอัดไมผาสุก  เพราะโทษเสวยมาก  ครั้นไดสดบัพุทธภาษิต 
ติโทษของการท่ีบริโภคมาก  สรรเสริญคุณของการรูจักประมาณ  พระ 
องคจึงทรงลดพระกระยาหาร  เสวยแตพอเหมาะ  ต้ังแตนั้นก็ทรงพระ 
สําราญ  มีพระกายอันคลองแคลวสละสลวย  แตกอนพระองคไดกระทํา 
สงคราวกับพระเจาอชาตศัตรู  บัดนี้เรียบรอยเปนไมตรีกัน  และได 
พระราชทานนางวิชิรกุมารีราชธิดา  แกพระเจาอชาตศัตรู  แกวมณี 
ของเกา  เปนของพระเจากุสราชตกมาเปนของพระองคแลวหายไป  
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บัดนี้ไดกลับคืนมาอยูอยางเดิม  พระองคมีพระราชประสงคจะเก่ียวดอง 
กับพระศาสดา  จึงใหขอศักยราชธิดา  ไดนางวาสภขัตติยา  ของ  
มหานามศักยราช  มาเปนมเหสี  เพื่อเปนทางวิสาสะกับพระสาวก  
ทั้งหลาย   ทาวเธอทรงอาศัยเหตุเหลานี้   ทรงสําราญราชหฤทัย  จึง 
เสด็จเขาไปเฝาทูลความน้ีแดพระศาสดา  พระองคจึงตรัสพระคาถาน้ี 
        อาโรคฺยปรมา  ลาภา,           ลาภอยางยิ่งคือความเปนผูไมมีโรค 
สนฺตุฏ ิปรม  ธน,                        ทรัพยอยางยิ่งคือสันโดษ 
วิสฺสาปรมา   าตี,                        ญาติอยางยิ่งคือความคุนเคยกัน 
นิพฺพาน  ปรม  สุข.                        สุขอยางยิ่งคือพระนิพพาน. 
                               ๑๖๓.  เรื่องพระติสสเถระ 
        พระบรมศาสดา  ทรงปรารภพระติสสเถระ  ในกาลเม่ือพระองค 
ทรงปลงพระชนมายุสังขาร  จะเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันวิสาขบุรณมี 
ครั้งน้ัน   พระภิกษุทั้งหลาย  พากันสลดใจมิไดละที่เฝาประชุมปรึกษากัน 
เปนพวก ๆ  แตพระติสสเถระ  มิไดเขาประชุมปรึกษาในภิกษุพวกน้ัน ๆ 
มาดําริวา  เราจะบําเพ็ญเพียรใหสําเร็จพระอรหัต  แตเมื่อพระศาสดา 
ยังดํารงพระชนมอยูเถิก.  ครั้นทานคิดดังน้ีแลว  กห็ลีกไปบําเพ็ญสมณ- 
ธรรมอยูแตผูเดียว   พระภกิษุทั้งหลายหาทานวาไมมีความจงรักภักดี 
ในพระศาสดา   จึงนําความน้ันข้ึนกราบทูล  พระองคจึงรับสั่งใหหาตัวมา 
แลวตรัสถาม   ทานก็ทูลความดําริของตนใหทรงทราบ  จึงประทาน  
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สาธุการใหพระภิกษุทั้งหลายถือเอาเปนตัวอยาง  แลวทรงสรรเสริญ  
ธัมมานุธัมมปฏิบัติ  แลวตรัสพระคาถานี้  (ใหพระเถระสําเร็จพระอรหัต)  
        ปวิเวกรส  ปตฺวา,                บุคคลท่ีดื่มรสที่เกิดแตวิเวก  
รส  อุปสมสฺส  จ.                        และรสธรรมเปนที่เขาไประงับ 
นิทฺทโร  โหติ  นิปฺปาโร                ดื่มรสปติอันเกิดแตธรรม  ยอม 
ธมฺมปติรส  ปว.                                เปนผูไมมีความกระวนกระวาย 
                                                ไมมีความเศราหมอง. 
                                ๑๖๔.  เรื่องสักกะ 
        พระบรมศาสดา   ทรงปรารภทาวสักกเทวราช  ในกาลเมือ่ 
พระองคทรงปลงพระอายุสังขารแลว  ไดประชวรโลหิตปกขันทิกาพาธ 
(อาเจียนโลหิต)   ครั้งน้ันทาวโกสียอมรินทราธิราชเสด็จมากระทํา 
พุทธคิลานุปฏฐาก  เวลาเมื่อจะเชิญภาชนะพระบังคนไป  ไดวางบน 
พระเศียรมิไดทรงรังเกียจ  แมแตสยิ้วพระพักตรก็มิไดมี  ครั้นหาย 
ประชวนแลวก็เสด็จกลับเทวโลก   พระภิกษุทั้งหลาย  ประชุมกนัพูด 
สรรเสริญทาวสักกะ   พระศาสดาไดเสด็จมาในท่ีประชุมนั้นแลวตรัสวา 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย   การที่ทาวสักกะกระทําเชนนั้น  ไมอัศจรรย  เพราะ 
เราไดกระทําใหเธอบรรลโุสดาปตติผล  เปลี่ยนอัตภาพแกเปนอัตภาพ 
หนุม  แลวจึงตรัสพระคาถานี้ 
        สาห ุ ทสฺสนมริยาน,                การไดพบเห็นพระอริยเจาทั้งหลาย 
                                                เปนความดี 
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สนฺนิวาโส  สทา  สุโข,                         การไดอยูรวมกับทาน  เปน สุข  
                                                ทุกเม่ือ 
อทสฺสเนน  พาลาน                        คนพึงเปนผูมีสุขเปนนิตยไดเพราะ 
นิจฺจเมว  สขุ ี สิยา,                        อันไมพบเห็นคนพาลทั้งหลาย 
พาลสงฺคตจารี  ห,ิ                        จริงอยู  ผูที่ประพฤติระคนไปดวย 
                                                ชนพาล  
ทีฆมทฺธาน  โสจติ,                        ยอมเศราโศกตลอดกาลชานาน 
ทุกฺโข  พาเลหิ  สวาโส                        ความอยูรวมดวยคนพาลทั้งหลาย 
อมิตฺเตเนว  สพฺพทา,                        ยอมใหเกิดทุกข  ในกาลทุกเม่ือ 
                                                เชนเดียวกับอยูรวมสัตรูฉะน้ัน 
ธีโร  จ  สขุสวาโส,                        สวนผูมีปญญามีอันอยูรวมกันเปนสุข 
าตีนว  สมาคโม,                        ดังความมาพรอมมูล  แหงญาติ 
                                                ทั้งหลาย 
ตสฺมา  ห,ิ                                        เพราะเหตุนั้นแล 
ธีรฺจ  ปฺ ฺจ  พหุสสฺุตฺจ        คนควรคบ  ทานที่เปนปราชญ 
โธรยหสีล  วตวนฺตมริย                รอบรู  ไดตรับฟงมามากแลว  มี 
ต  ตาทิส  สปฺปุริส  สุเมธ                ปกตินําธุระไป  มีวัตร  ( จริยาอันดี ) 
ภเชถ  นกฺขตฺตปถว  จนิทิมา.        ไกลจากกิเลส  เปนสัปบุรุษและ 
                                                มีปญญาดีเชนนั้น  ๆ ไว  เหมือน 
                                                พระจันทรคบทางแหงนักษัตร 
                                                ฉะน้ัน.  
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                                   ปยวรรคที่  ๑๖   
                            ๑๖๕.  เรื่องตโยบรรพชิต 
        พระบรมศาสดา  ทรงปรารภบรรพชิต  ๓  รูป  เรื่องเบ้ืองตนวา 
ตระกูลหน่ึง  ๓  คน  คือ  บิดา  ๑  มารดา ๑  บุตร  ๑  บุตรมีความ  
เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา  วิงวอนมารดาบิดาของบวช  มารดาบิดา 
ไมยอม  บุตรจึงหนีไปบวช   บิดาไปเที่ยวตามพบบวชเสียแลว  ดวย 
อํานาจความรักบุตร  ก็เลยบวชเสียบาง  ฝายมารดาเห็นสามีและบุตร 
บวชเสียทั้ง ๒  คน  ก็ไปบวชในสํานักภิกษุณีบาง ครั้นบวชแลว 
เฝาแตสนทนากันทุกเขาเย็น  ไมอาจพรากจากกันได  พระศาสดา 
ทรงทราบ  รบัสั่งใหหาตัวมาชําระ   แลวทรงแสดงธรรมีกถา  ตรัส 
พระคาถานี้  (ครั้นจบเทศนาพากันลึกเสียทั้ง ๓  รูป) 
        อโยเค  ยฺุชมตฺตาน,                บุคคลประกอบตนอยูในกรรมอัน 
                                                ไมควร 
โยคสฺมิฺจ  อโยชย,                        และไมประกอบอยูในกรรมอันควร 
อตฺถ  หิตฺวา  ปยคฺคาหี,                ละสิ่งท่ีเปนประโยชนเสียแลว  ถือ 
                                                ตามชอบใจ 
ปเหตตฺตานุโยคิน,                        (ภายหลัง)  ยอมอยากเปนเหมือน 
                                                ชนที่ประกอบตนไวในกรรมอัน 
                                                ควร 
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มา  ปเยห ิ สมาคฺฉิ                ในครั้งคราวเดียว  ก็อยาสมาคม 
อปฺปเยหิ  กทุาจน,                แลวดวยอารมณทั้งหลาย  อันเปน 
                                        ที่ชอบใจ  และไมเปนที่ชอบใจ 
ปยาน  อทสฺสน  ทุกขฺ                เพราะวา  ความไมพบอารมณ  
อปฺปยานฺจ  ทสฺสน,                ทั้งหลายเปนที่ชอบใจ  และความ 
                                        พบอารมณทั้งหลายไมเปนที่ชอบ- 
                                        ใจ  เปนทุกข 
ตสฺมา  ปย  น  กยิราถ,        เหตุนั้น  บุคคลไมควรทําอารมณ 
                                        นั้นใหเปนที่ชอบใจ 
ปยาปาโย  หิ  ปาปโก,          เหตุวา  ความพรากจากอารมณเปน 
                                        ที่ชอบใจ  เปนการทราม 
คนฺถา  เตส  น  วิชฺชนฺติ        อารมณเปนที่ชอบใจ  และไมเปน 
เยส  นตฺถิ ปยาปย.                ทีช่อบใจ   ไมมีอยูแกชนเหลาใด 
                                        กเิลสอันรอยรัดทั้งหลาย   ยอมไม 
                                        มีแกชนเหลาน้ัน. 
                          ๑๖๖.  เรือ่งอัญญตรกุฏมพี 
        พระบรมศาสดา   ทรงปรารภกุฏมพีคนหน่ึง  เมื่อบุตรของเขา 
ตาย  ไมอาจเพ่ือจะอดกลั้นตอความโศกได  ไปรองไหคร่ําครวญอยูที่ 
ปาชา   พระศาสดาไดทอดพระเนตรเห็นอุปนิสัยโสดาปตติผล จึงได  
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เสด็จไปท่ีเรือนของกุฏมพีนั้น        ทรงแสดงธรรมีกถาเครื่องระงับโศก    
แลวจึงตรัสพระคาถานี้ 
        ปยโต  ชายเต  โสโก,                ความโศกยอมเกิดแตอารมณเปน 
                                                ที่รกั 
ปยโต  ชายเต  ภย,                        ภัยยอมเกิดแตอารมณเปนที่รัก 
ปยโต  วิปฺปมุตฺตสฺส                        ความโศกไมมีอยู  แกผูพนแลว 
นตฺถิ  โสโก  กุโต  ภย.                        จากอารมณเปนที่รัก  ภัยจักมีมา 
                                                แตที่ไหน. 
                         ๑๖๗.  เรือ่งนางวิสาขาอุบาสิกา 
        พระบรมศาสดา  ทรงปรารภนางวิสาขาอุบาสิกา  ต้ังนางสุทัตตี 
ซึ่งเปนธิดาของบุตร  ใหกระทําไวยาจักรแกภิกษุสงฆ  ที่เรือนแทนตัว 
ครั้นนางสุทัตตีทํากาลกิริยาลง  นางวิสาขาไมอาจเพ่ือจะกลั้นตอความ 
โศก  จึงรองไหไปเฝาพระศาสดา  พระองคจึงทรงแสดงธรรมีกถา 
เครื่องระงับโศก  แลวจึงตรัสพระคาถานี้ 
        เปมโต  ชายเต  โสโก,                ความโศกยอมเกิดแตความรัก 
เปมโต  ชายแต  ภย,                        ภัยยอมเกิดแตความรัก 
เปมโต  วิปฺมตฺุตสฺส                        ความโศกไมมีอยูแกผูพนแลวจาก 
นตฺถิ  โสโก  กุโต  ภย.                        ความรัก  ภัยจักมีมาแตที่ไหน.  
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                               ๑๖๘.  เรื่องลิจฉวี 
        พระบรมศาสดา  ทรงปรารภพวกกษัตริยลิจฉวี  ประดับประดา    
องคดวยเครื่องสรรพาภรณวิภูสิตวิจิตรบรรจงตาง ๆ   อยางประหน่ึง  
เทพดาในดาวดึงสพิภพ  เสด็จประพาสราชอุทยาน  เกิดแยงหญงิ 
นครโสเภณีคนหน่ึง  ถึงกับประหัตประหารซ่ึงกันและกัน  ใหโลหิต 
เปนไปดุจวาน้ําในนที  ครั้งน้ัน  พระศาสดาพรอมดวยพระภิกษุสงฆ 
เสด็จเที่ยวไปบิณฑบาตในเมืองเวสาลี  ทอดพระเนตรเห็นแลว  จึง 
ตรัสพระคาถานี้ 
        รติยา  ชายเต  โสโก.                ความโศกยอมเกิดแตความยินดี 
รติยา  ชายเต  ภย,                        ภัยยอมเกิดแตความยินดี 
รติยา  วิปฺปมุตฺตสฺส                        ความโศกไมมีอยูแกผูพนแลวจาก 
นตฺถิ  โสโก  กุโต  ภย.                        ความยินดี  ภัยจักมีมาแตที่ไหน. 
                          ๑๖๙.  เรือ่งอนิตถิคันธกุมาร 
        พระบรมศาสดา  ทรงปรารภอนิตถิคันธกุมาร  ผูจุติจากพรหมโลก 
มาเกิดในตระกูลมั่งค่ัง  ในเมืองสาวัตถี  ต้ังแตวันเกิดมา  ไมปรารถนา 
ใหสตรีจับตอง   ถาสตรีไปจับตอง  ก็รองไห  เมื่อนางนมจะใหรับ 
ประทานนม  ตองเอาผารองเสียกอนจึงจะอุมได  ครั้นเจริญวัยข้ึน 
ก็ไมปรารถนาดวยสตรี  มารดาบิดาจึงวอนใหมีภรรยา  อนิตถคัินธ- 
กุมมาร  จึงใหชางทํารูปสตรีแลวดวยทองคํา   แลวกลาวแกมารดาบิดาวา  
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ถาสตรีมีรูปพรรณเชนนี้  จึงจะยอมมีภรรยา  มารดาบิดาก็ใหคนเที่ยว  
สืบเสาะแสวงหาในนานาประเทศ  ไดพบสตรีหน่ึง  ในสาคลนคร  ม ี 
รูปพรรณงามกวารูปทองน้ันอีก  ก็นําความน้ันมาบอกแกมารดาบิดา 
ของอนิตถิคันธกุมาร ๆ  จึงสงคนใหไปสูขอแลวนํามา  สตรีนั่นไดทํา 
กาลกิริยาเสียในกลางทาง  อนิตถิคันธกุมารไดทราบเชนนั้น  กม็ี 
ความโศกเศราเปนกําลัง  พระศาสดาไดทอดพระเนตรเห็นอุปนิสัย 
โสดาปตติผลของกุมาร  จึงเสด็จไปแสดงธรรมมีกถาเครื่องระงับโศก 
แลวจึงตรัสพระคาถานี้ 
           กามโต  ชายเต  โสโก,                ความโศกยอมเกิดแตความใคร 
กามโต  ชายเต  ภย,                                ภัยยอมเกิดแตความใคร 
กามโต  วิปฺปมุตฺตสฺส                                ความโศกไมมีแกผูพนแลวจาก 
นตฺถิ  โสโก  กุโต  ภย.                                ความใคร  ภัยจักมีมาแตที่ไหน. 
                      ๑๗๐.  เรื่องอัญญตรพราหมณ 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภพราหมณมิจฉาทิฏฐิผูหน่ึง  ไป 
ทํานาอยูในท่ีแหงหน่ึง  พระองคไดทอดพระเนตรเห็นอุนิสัยโสดา- 
ปตติผลของแก  จึงไดเสด็จไปปราศรัยดวยเนือง ๆ  จนตาแกพอใจ 
นับถือเปนสหาย  กลาววา  พระโคดมผูเจริญ  ถาเราไดขาวปลาบริบูรณ 
แลว  จะแบงใหสหายบาง  ในคืนวันหนึ่งฝนตกใหญ  ทําลายลางขาว 
ของแกเสียหมด  เวลาเชาแกไดไปเห็น  ก็เสียใจ  มคีวามเศราโศกเปน  
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กําลัง  พระศาสดาจึงไดเสด็จไปท่ีบานของแก  ทรงแสดงธรรมมีกถา 
เครื่องระงับโศก  แลวจึงตรัสพระคาถานี้     
           ตณฺหาย  ชายเต  โสโก,                ความโศกยอมเกิดแตตัณหา 
ตณฺหาย  ชายเต  ภย,                                ภัยยอมเกิดแตตัณหา 
ตณฺหาย  วิปฺปมุตฺตสฺส                        ความโศกยอมไมมีอยูแกผูพนแลว 
นตฺถิ  โสโก  กุโต  ภย.                                จากตัณหา  ภัยจักมีมาแนที่ไหน. 
                           ๑๗๑.  เรื่องปญจสตทารก 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภทารก ๕๐๐ คน  ชวนกันไปเท่ียว 
เลนในสวนในวันมหรสพ  ไดพบพระศาสดา  กับพระภิกษุสงฆใน 
กลางทาง  ครั้นแลเห็นพระมหากัสสปเถระ  ก็มีความเลื่อมใสถวาย 
ขนมของตน ๆ  แกพระเถรเจา  พระภิกษุทั้งหลายพากันติเตียนวาทารก 
เหลาน้ัน  ทําบุญเพราะเห็นแกหนา  พระศาสดาจึงไดทรงแสดง 
ธรรมมีกถา  แลวตรัสพระคาถานี้  ( ใหกุมารเหลาน้ันสําเร็จโสดาปตติผล ) 
           สีลทสฺสนสมฺปนฺน                ชนยอมทําทานผูประกอบศีล  และ 
ธมฺมฏ  สจจฺวาทิน                        ความเห็นชอบ  ดํารงอยูในธรรม 
อตฺตโน  กมมฺกุพฺพาน                        กลาวจริงเปนปกติ  ทํากรรมของ 
ต  ชโน  กุรุเต  ปย.                        ตน  ( คือไตรสิกขา )  ใหเปนที่รัก.  
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                      ๑๗๒.  เรื่องพระอนาคามีเถระ  
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภพระอนาคามีเถระรูปหน่ึง  พวกศิษย 
ถามถึงคุณวิเศษที่มีอยูในทาน  พระเถระละอายดวยคิดวา  แมคฤหัสถ 
ก็สําเร็จอนาคามีผลได  เมื่อเราไดพระอรหันตแลว  จึงจะบอกแกพวก  
ศิษยตอภายหลัง  พระเถรเจายังไมทันบอก  ไดกาลกิริยาเสียกอน 
แลวไปเกิดในสุทธาวาสเทวโลก  พวกศิษยจึงรองไหไปเฝาพระศาสดา 
พระองคจึงทรงแสดงธรรมมีกถาเครื่องระงับโศก  เมื่อจะทรงแสดง 
สัมปรายภพของเพระเถระ  จึงตรัสพระคาถาน้ี  ( ใหภิกษุเหลานั้นสําเร็จ 
โสดาปตติผล ) 
           ฉนฺทชาโต  อนกฺขาเต,                คนใดมีฉันทะเกิดแลวในพระ 
                                                        นพิพานท่ีใคร ๆ  กลาวไมได  ( วา 
                                                        อยางไร ) 
มนสา  จ  ผุโฏ  สิยา,                                และเปนผูมีอันใจ  ( คือมรรคจิต 
                                                        ผลจิตเบื้องตํ่า )  ถูกตองแลว 
กาเมสุ  อปฺปฏิพทฺธจตฺิโต,                        มีจิต  ไมปฏิพัทธในกามทั้งหลาย 
อุทฺธโสโตติ  วุจฺจติ.                                เรายอมเรียกคนน้ันวา  ผูมีกระแส 
                                                        ในเบ้ืองบน.  
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                             ๑๗๓.  เรื่องนันทิยะ  
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภนันทิยบุรุษ  เปนบุตรในตระกูล 
ที่มีศรัทธาในพระศาสนา  เขาเปนอนุชาตบุตร  ดําเนินตามมารดาบิดา  
ครั้นมารดาบิดาทํากาลกิริยาไปแลว  กไ็ดเปนมหาทานบดี  ถวายทาน 
แกพระภิกษุสงฆ  และใหทานแกคนยากจนอนาถา  แลวไดสรางศาลา 
๔ มุข  ๔ หอง  ที่ปาอิสิปตนมหาวิหาร  พรอมดวยเครื่องสําหรับเสนา- 
สนะ  เสร็จแลวถวายแกสงฆ  มีพระพุทธเจาเปนประธาน  หลั่งนํ้า 
ทักษิโณทก  ใหตกลงเหนือฝาพระหัตถของพระตถาคตเจา  ขณะนั้น 
ทิพยปราสาทแลวดวยแกว ๗ ประการ  ใหญ ๑๒ โยชน  สูง ๑๐๐ โยชน 
พรั่งพรอมดวยหมูเทพธิดา  ก็เกิดข้ึนในเทวโลก  วันหน่ึงพระมหา 
โมคคัลลานเถระ  ไดเที่ยวจาริกไปในเทวโลก  เห็นทิพยปราสาทน้ัน 
ถึงถามเทพบุตรทั้งหลายวา  นั่นทิพยปราสามของใคร  เทพบุตรจึง 
เรียนวาของนันทิยะ  ฝายหมูนางเทพธิดา  ซึ่งเฝาคอยอยูที่ปราสาทน้ัน 
จึงสั่งพระโมคคัลลานเถระ  ใหชวยบอกนันทิยะ  รบัมาเกิดในที่นี้โดยเร็ว 
เถิด  ครั้นพระโมคคัลลานเถระกลับจากเทวโลกแลว  จึงมาเฝาทูล 
ความน้ันแดพระศาสดา  พระองคจึงตรัสพระคาถานี้ 
           จิรปฺปวาสึ  ปุริส                ญาติและมิตรสหายผูมีใจดีทั้งหลาย 
ทูรโต  โสตฺถิมาคต                        ยอมยินดีบุรุษผูที่อยูแรมนาน  ถึง 
าตี  มิตฺตา  สุหชฺชา  จ                ความสวัสดีมาแลวแตที่ไกลฉันใด 
อภินนฺทนฺติ  อาคต,                          
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ตเถว  กตปุ ฺมฺป                        แมบุญท้ังหลาย  ยอมรับรองผูมี 
อสฺมา  โลกา  ปร  คต                        บญุอันทําแลวไปจากโลกนี้สูโลก 
ปุ ฺานิ  ปฏิคฺคณฺหนฺติ                หนา  เหมือนญาติทั้งหลายรับรอง  
ปย  าตีว  อาคต.                        ญาติอันเปนที่รักมาแลว  ฉันนั้น.  
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                                   โกธวรรคท่ี ๑๗ 
                   ๑๗๔.  เรื่องนางโรหิณีขัตติยกัญญา 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภนางกษัตริยโรหิณี  เปนกนฏิฐภคินี  
ของพระอนุรุทธเถระ  เปนโรคเรื้อนมีความละอาย  คอยซอนองค 
ไมใหใครเห็น  พระอนุรทุธเถระ  ไปแนะนําใหบริจาคเครื่องประดับ 
ออกสรางศาลา  สําหรับนั่งอาศัย  โรคนั้นจะไดหาย  นางก็กระทําตาม 
ครั้นสรางเสร็จแลวจึงนิมนตพระภิกษุสงฆ  มีพระพุทธเจาเปนประธาน 
ถวายภัตตาหารเปนการฉลอง  พระผูมีพระภาค  รังสั่งใหหานางโรหิณี 
ออกมาแลว  ตรัสเทศนาบุรพกรรมในครั้งอดีตกาล  นางโรหิณีนั้น 
ไดเปนอัครมเหสีของพระเจาพาราณสี  มีความริษยาในนางสนมคนหน่ึง 
คิดจะทําใหเสียโฉม  จึงเอาหมามุยไปเคาะไวบนที่นั่งที่นอนของนาง 
แลวดวยท่ีสรีระของนาง  ทําประหน่ึงวาลอเลน  นางสนมนั้นก็คัน 
เกาเปนปุมปมไป  ดวยกรรมอันนั้นตามใหผล  นางโรหิณีจึงเปน 
โรคเรื้อน  ในที่สุดอดีตนิทาน  จึงตรัสพระคาถาน้ี 
           โกธ  ชเห  วิปฺปชเหยฺย  มาน,                คนควรละความโกรธ  ควรละ 
                                                                ความมานะ 
สโยชน  สพฺพมติกฺกเมยฺย,                                ควรลวงหลีกสงัโยชนทั้งปวงเสีย 
ต  นามรูปสมฺมมิสชฺชมาน                                ทุกขทั้งหลาย ยอมไมติดตามผู 
อกิ ฺจน  นานุปตนฺติ  ทุกฺขา.                        ไมเกี่ยวของอยูในนามและรูป  ผู 
                                                                ไมมีกิเลสเครื่องกังวลน้ัน.  
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                            ๑๗๕.  เรื่องอัญญตรภิกขุ  
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภภิกษุรูปหน่ึง  ในกาลเมื่อพระองค 
ยังไมทรงบัญญัติสิกขาบท  หามการทําลายตนไม  ภิกษุนั้นจะใครทํา  
เสนาสนะ  เห็นตนไมตนหน่ึงเปนที่ชอบใจ  ปรารภเพ่ือจะตัด  ม ี
เทวดาลูกออนองคหน่ึง  อาศัยอยูที่ตนไมนั้น  มาวิงวอนไมใหเธอตัด 
ภิกษุนั้นก็มิไดฟง  ขืนตัดจนมีดไปฟนถูกแขนลูกเทวดาขาด  เทวดานั้น 
โกรธเปนกําลัง  คิดจะฆาภิกษุนั้นเสีย  แลวกลับมีสติยั้งคิดวาภิกษุนี้ 
เปนผูมีศีล  ถาเราจะฆาใหตาย  ก็จะตองไปทนทุกขในอบาย  แม 
เทวดาทั้งหลายอ่ืน  ก็จะเอาอยาง  อนึ่งเธอก็เปนผูมีเจาของ  ควรเรา 
จะไปฟอง  คิดแลวก็รองไหไปเฝาพระศาสดา  ทูลความน้ันแดพระองค 
พระศาสดาทรงแสดงธรรมมีกถา  แลวตรัสพระคาถานี้  ( ใหเทวดานั้น 
สําเร็จโสดาปตติผล  แลวทรงประทานตนไมเคียงพระคันธกุฎีใหอยู ) 
           โย  เว  อุปฺปติต  โกธ                ผูใดแล  ขมความโกรธท่ีเกิดข้ึน 
รถ  ภนฺตว  ธารเย,                                เหมือนคนหามรถกําลังแลนอยูได 
ตมห  สารถึ  พฺรูม,ิ                                เราเรียกผูนั้นวาเปนสารถ ี
รสฺมิคฺคาโห  อิตโร  ชโน.                        ชนนอกจากน้ีเปนแตผูถือบังเหียน 
                                                        ( ไมใชสารถ ี).  
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                       ๑๗๖.  เรื่องนางอุตตราอุบาสิกา 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภนางอุตตราอุบาสิกา  ผูเปนโสดาบัน 
เปนธิดาของปุณณเศรษฐี  ไดบุตรของราชคฤหเศรษฐีเปนสามี  ตระกูล  
ของสามีนั้น  เปนมิจฉาทิฏฐิ  นางอุตตราไมไดเพ่ือจะบริจาคทาน  
แดภิกษุสงฆตามปรารถนา  จึงไปจางนางสิริมาซึ่งเปนหญิงนครโสเภณี 
มาอยูกับสามีของตน  ไดหลีกออกกระทําการกุศลตามปรารถนา  สวน 
นางสิริมานั้น  มีจิตกําเริบคิดจะแยงที่แมเรือน  ไดประทุษรายใน 
นางอุตตราตาง ๆ  แตนางอุตตรานั้นไมโกรธ  ภายหลังนางสิริมา 
รูสึกโทษของตน  จึงเขาไปขอโทษนางอุตตรา ๆ  ก็นําตัวไปเฝาพระ 
ศาสดา  ทูลความน้ันใหทรงทราบ  พระองคจึงทรงแสดงธรรมมีกถา 
แลวตรัสพระคาถานี้  ( ใหนางสิริมาสําเร็จโสดาปตติผล ) 
           อกฺโกเธน   ชิเน  โกธ,                ชนพึงชนะคนโกรธได  ดวยความ 
                                                        ไมโกรธ 
อสาธุ  สาธุนา  ชิเน,                                พึงชนะคนไมดีได  ดวยความดี 
ชิเน  กทริย  ทาเนน,                                พึงชนะคนตระหน่ีได  ดวยการให 
สจฺเจนาลิกวาทิน.                                พึงชนะคนมักพูดพลอย ๆ  ได  ดวย 
                                                        คําจริง.  
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                  ๑๗๗.  เรื่องพระโมคคัลลานเถรปญหา 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภปญหาของพระโมคคัลลานเถระ 
วันหน่ึงพระเถรเจา  ไดเที่ยวจาริกไปในเทวโลก   มีเถรวาทถามหมู 
เทพธิดาท่ีมาถวายนมัสการวา  ทานไดทํากุศลอะไร  จึงมาไดสมบัติ 
เห็นปานฉะน้ี  หมูเทพธิดาเหลาน้ัน  ก็ละอายไมอยากบอก  พระ 
เถรเจาก็แคนไคถามจนได  เทพธิดาบางองคเรียนวาไมไดกระทํากุศล 
อะไร  เปนแตรักษาสัจจะอยางเดียว  บางองคเรียนวาไมกระทําความ 
โกรธเทาน้ัน  บางองคเรียนวา  ไดบริจาคทานดวยพัสดุนั้น  ๆ  จึงได 
สมบัตินี้  ครัน้พระเถรเจากลับจากเทวโลกแลว  จึงมาเฝาทูลความน้ัน 
แดพระศาสดา  พระองคจึงตรัสพระคาถานี้ 
           สจฺจ  ภเณ  น  กุชฺเฌยฺย,                คนควรกลาวคําจริง  ไมควรโกรธ 
ทชฺชา  อปฺปป  ยาจิโต,                        เปนผูอันทานขอแลวซ่ึงวัตถุที่มีอยู 
                                                        แมนอย  ก็ควรให  ( ตามนอย ) 
เอเตหิ  ตีหิ  าเนหิ                                เขาพึงไปในสํานัก  แหงเทพเจา 
คจฺเฉ  เทวาน  สนฺติเก.                        ทั้งหลายได  ดวยเหตุ ๓ สถาน 
                                                             เหลาน้ี 
                     ๑๗๘.  เรื่องพระภิกษุทูลถามปญหา 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภปญหาของพระภิกษุทั้งหลาย  เรื่อง 
เบื้องตนวา  มีพราหมณ  พราหมณี ๒ คน  เปนชาวเมืองสาเกต 
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ในอดีตชาติเคยเปนบิดามารดาของพระคถาคตเจา  ถึง ๕๐๐ ชาติ  ครั้น 
มาในชาตินี้  พราหมณ  พราหมณีทั้ง ๒ นั้น  ไดเห็นพระผูมีพระ 
ภาคเจา  ก็เกิดความรักเหมือนบุตร  ยกตนวาเปนพุทธบิดาพุทธมารดา 
ไดอาราธนาเชิญเสด็จ  ใหไปรับภัตตาหารท่ีเรือนตนตลอดไตรมาส  
พระองคไดประทานธรรมมีกถา  ใหพราหมณพราหมณีทั้ง ๒ บรรล ุ
มรรคผลจนถึงอรหันต  แลวปรินิพพาน  พระภิกษุทั้งหลายท่ีไมทราบ 
ความ  จึงทูลถามสัมปรายภพของพราหมณพราหมณีทั้ง ๒ พระองค 
จึงตรัสพระคาถานี้ 
           อหึสกา  เย  มุนโย                ชนเหลาใด  เปนมุนีไมเบียดเบียน 
นิจฺจ  กาเยน  สวุตา,                        เขา  สํารวมแลวดวยกาย  ( เปนตน ) 
                                                เปนนิตย 
เต  ยนฺติ  อจจฺุต  าน                        ชนเหลาน้ัน  ยอมไปสูสถานอันไม 
ยตฺถ  คนฺตฺวา  น  โสจเร.                แปรผัน  ซึ่งเปนที่ไปไมโศกเศรา. 
                    ๑๗๙.  เรื่องนางปุณณทาสี 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภทาสีของราชคฤเศรษฐี  ชื่อนาง 
บุรณ  วันหน่ึง  เศรษฐีนั้นใชใหนางบุรณซอมขาวเปนอันมาก  นาง 
บุรณไดซอมอยูวันยังคํ่าก็ไมหมด  ครัน้เวลาคํ่า  จึงจุดประทีปซอม 
มีตัวชุมไดดวยเหง่ือ  จึงไปยืนพักอยูที่ลมพัดขางนอก  เพ่ือจะระงับ 
ความเหน่ือย  ไดเห็นแสงไฟในท่ีอยูของพระภิกษุทั้งหลาย  ซึ่งอาศัย 
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อยูที่เขาคิชฌกูฏ  จึงคิดวา  เราเปนคนยาก  ตองทนลําบากไมไดหลับ 
ไดนอนในเวลานี้  สวนพระภิกษุทั้งหลาย  ดวยอะไรเลา  จึงมิไดหลับ  
ไดนอน  หรอืชะรอยความไมผาสุก  จักมีแกพระผูเปนเจาท้ังหลาย  
ครั้นเวลาเชา  นางจึงเอารํามาทําเปนแปงจ่ี  สุกเสร็จแลวหอพกเดิน 
ไปตักน้ํา  ปรารถนาจะไปบริโภคกลางทาง  พบพระศาสดามีพระอานนท 
เปนปจฉาสมณะ  เกิดความเลื่อมใส  ควักแปงจ่ีออกถวายพระศาสดา 
ก็ทรงรับ  แลวทรงกระทําอนุโมทนา  นางบุรณจึงดําริวา  พระองค 
คงจะไมเสวย  พระศาสดาทรงทราบวารจิตของนาง  จึงประทับนั่งเสวย 
ใหนางเห็น  เมื่อเสร็จภัตกิจแลว  พระองคจึงตรัสเรียกนางบุรณมา 
รับสั่งวา  นางบุรณเมื่อคืนนี้เจานึกสาวกของเราอยางไร  นางบุรณ 
ก็ทูลความดําริของตนน้ันแดพระศาสดา  พระองคจึงตรัสพระคาถานี้ 
           สทา  ชาครมานาน                อาสวะทั้งหลาย  ของทานทั้งหลาย 
อโหรตฺตานุสิกฺขิน                        ผูต่ืนอยูทุกเม่ือ  ผูศึกษาอยูเนือง ๆ 
นิพฺพาน  อธมิุตฺตาน                        ทั้งกลางวันและกลางคืน  ผูนอม 
อตฺถ  คจฺฉนฺติ  อาสวา.                จิตไปสูพระนิพพาน  ยอมถึงความ 
                                                ต้ังอยูไมได. 
                           ๑๘๐.  เรื่องอตุลอุบาสก 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภอุบาสกชื่ออตุละ  วันหน่ึง  อตุล- 
อุบาสกน้ัน  พรอมดวยอุบาสกประมาณ ๕๐๐  ไปฟงธรรมของพระ  
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เรวตเถระ  ครั้นพระเรวตเถระไมแสดงก็โกรธ  ชวนกันไปสํานัก 
พระสารีบุตรเถระ  ครั้นพระสารีบุตรเถระแสดงอภิธรรมอันละเอียด  
สุขุมมากไป  ก็โกรธวาแสดงมากนัก  จึงพากันไปสูสํานักของพระ   
อานนทเถระ  ครั้นพระอานนทเถระแสดงธรรมนอยไป  ก็โกรธวา 
แกลงแสดงนอยนัก  จึงพากันไปเฝาพระศาสดา  ทูลเรื่องราวต้ังแตตน 
ใหทรงทราบ  พระองคจึงทรงแสดงธรรมมีกถา  แลวจึงตรัสพระคาถานี้ 
           โปราณเมต  อตุล,                ดูกอนอตุละ  ความนินทาและ 
                                                ความสรรเสริญน่ีเปนของเกา 
เนต  อชฺชตนามิว,                        ขอน้ีเปนดังมีข้ึนในวันนี้หามิได 
นินฺทนฺติ  ตุณฺหีมาสีน,                        คนทั้งหลายบางพวก  ยอมนินทา 
                                                ผูนั่งน่ิงบาง 
นินฺทนฺติ  พหุภาณิน,                        บางพวก  ยอมนินทาผูพูดมากบาง 
มิตภาณึป  นนิฺทนฺติ,                        บางพวก  ยอมนินทาผูพูดพอ 
                                                ประมาณบาง 
นตฺถิ  โลเก  อนินฺทิโต,                        ใคร ๆ  ในโลกไมถูกเขานินทาเลย 
                                                ไมม ี
น  จาห ุ น  จ  ภวิสฺสติ                คนถกูเขานินทาแลวสวนเดียวหรือ 
น  เจตรห ิ วชิฺชติ                        ไดความสรรเสริญแลวสวนเดียว 
เอกนฺต  นินทฺิโต  โปโส                ไมไดมีแลวในอดีตดวย  จักไมมี 
เอกนฺต  วา  ปสสิโต,                        ในอนาคตดวย  ไมมีอยูในปจจุบัน 
                                                เดี๋ยวน้ีดวย.  
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ย ฺเจ  วิ ฺ ู  ปสสนฺติ                        ถาผูรูทั้งหลาย  ใครครวญทุกวัน ๆ  
อนุวิจฺจ  สุเว  สุเว                                แลวสรรเสรญิผูใด  ซึ่งเปนผูมี  
อจฺฉิทฺทวุตฺตึ  เมธาว ึ                               ความประพฤติไมขาดว่ิน  ผูม ี
ปฺญาสีลสมทิต,                                ปญญา  มั่นคงแลวดวยปญญาและ 
                                                        ศลี 
เนกฺข  ชมฺโพนทสฺเสว                                ใครเลาควรเพ่ือจะนินทาผูนั้น  ซึ่ง 
โก  ต  นินฺทตุิมรหติ,                                เปนเหมือนแทงแหงทองชมพูนุท 
เทวาป  น  ปสสนฺติ,                                เทพยดาและมนุษยทั้งหลาย  ตอง 
                                                        สรรเสริญเขาโดยแท 
พฺรหฺมุนาป  ปสสิโต.                                ถึงพรหมก็ตองสรรเสริญเขา 
                                                        ( เหมือนกัน ). 
                      ๑๘๑.  เรื่องฉัพพัคคิยภิกขุ 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภภิกษุฉัพพัคคียมีพวก ๖   คือ 
บัณฑุกะ ๑  โลหิตกะ ๑  เมตติยะ ๑  ภุมมชกะ ๑  อัสสชิ ๑  ปุนพัพสุกะ ๑ 
ภิกษุพรรคพวกของเธอก็ไดชื่อวาฉัพพัคคียเหมือนกัน  วันหน่ึง  พระ 
ภิกษุพวกน้ี  ถือไมเทาสองมือ  สวมเขียงเทาไม  จงกรมอยูเหนือหลังหิน 
พระศาสดาไดสดับเสียงดังกุกกัก  จึงรบัสั่งถามพระอานนทวา  อานนท 
นั่นเสียงอะไร  ครั้นพระอานนททูลใหทรงทราบแลว  จึงทรงบัญญัติ 
สิกขาบท  หามภิกษุทั้งหลายไมใหสวมเขียงเทาไม  แลวตรัสวา  
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ธรรมเนียมภิกษุควรรักษามารยาทใหเรียบรอย  แลวจึงตรัสพระคาถานี้    
           กายปฺปโกป  รกฺเขยฺย,                บุคคลควรรักษาความกําเริบแหง 
                                                        กาย 
กาเยน  สวุโต  สิยา,                                พึงเปนผูสํารวมแลวดวยกาย 
กายทุจฺจริต  หิตฺวา,                                ควรละกายทุจริต 
กายเน  สุจรติ  จเร,                                ประพฤติสจุริตดวยกาย 
วจีปโกป  รกเฺขยฺย,                                บุคคลควรรักษาความกําเริบแหง 
                                                        วาจา 
วาจาย  สวุโต  สิยา,                                พึงเปนผูสํารวมแลวดวยวาจา 
วจีทุจฺจริต  หิตฺวา,                                ควรละวจีทุจริต 
วาจาย  สุจรติ  วเร,                                ประพฤติสจุริตดวยวาจา 
มโนปโกป  รกฺเขยฺย,                                บุคคลควรรักษาความกําเริบแหงใจ 
มนสา  สวุโต  สิยา,                                พึงเปนผูสํารวมแลวดวยใจ 
มโนทุจฺจริต  หิตฺวา,                                ควรละมโนทุจริต 
มนสา  สุจรติ  จเร,                                ประพฤติสจุริตดวยใจ 
กาเยน  สวุตา  ธีรา,                                ผูมีปญญาทั้งหลายสํารวมแลวดวย 
                                                        กาย 
อโถ  วาจาย  สวุตา,                                อน่ึง  สํารวมแลวดวยวาจา 
มนสา  สวุตา  ธีรา,                                ผูมีปญญาท้ังหลายสํารวมแลวดวยใจ 
เต  เว  สุปรสิวุตา,                                ทานท้ังหลายน้ันเนอ  ชือ่วาเปน 
                                                        ผูสํารวมรอบคอบแลว.  
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                                  มลวรรคที่ ๑๘   
                           ๑๘๒.  เรื่องโคฆาตกุบุตร 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภบุตรของายโคฆาต  บิดาเปนคน  
ฆาโคขายเลี้ยงชีพ  วันใดถาไมมีเนื้อโค  วันนั้นไมบริโภคอาหาร 
วันหน่ึงเนื้อโคขาดมือ  จึงไปหลังบานตัดลิ้นโคทั้งเปน  มาปงบริโภค 
กับอาหาร  ขณะนั้นลิ้นของตนขาดตกลงในชามขาว  ไดเสวยผลของ 
กรรมเห็นปรากฏในทิฏฐกรรม  รองครางเหมือนโค  ทํากาลกิรยิาแลว 
ไปเกิดในอเวจีมหานรก  สวนบุตรของนายโคฆาตเห็นเชนนั้น  กลัวภัย 
อันนั้น  จึงหนีไปอยูเมืองตักกสิลา  มบีุตรภรรยาในเมืองนั้น  ภายหลัง 
บุตรของตนไดไปอยูเมืองสาวัตถี  เปนผูเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา 
จึงไปรับบิดามาไวดวย  วันหน่ึง  นิมนตพระภิกษุสงฆ  มีพระพุทธเจา 
เปนประธาน  มารับภัตตาหารท่ีบาน  ทูลขอใหพระศาสดาอนุโมทนา 
เพ่ือบิดาของตน พระองคจึงตรัสพระคาถานี้ 
           ปณฺฑปุลาโสว  ทานิสิ,                บัดนี้ทานเปนดุจใบไมเหลืองแลว 
ยมปุริสาป  จ  เต  อุปฏ ิตา,                อน่ึง  บุรุษแหงพระยายมทั้งหลาย 
                                                        ( คือความตาย )  ปรากฏแลวแก 
                                                        ทานดวย 
อุจฺโยคมุเข  ปติฏสิ,                                ทานดํารงอยูใกลปากของมรณะ 
                                                        ( คือความเส่ือม ) 
ปาเถยฺยมฺป  จ  เต  น  วชิชฺติ,                แมเสบียงก็ยังไมมีแกทาน  
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โส  กโรห ิ ทปีมตฺตโน,                                ทานน้ันจงทําท่ี พ่ึงแกตนเสียเถิด  
ขิปฺป  วายม  ปณฺฑิโต  ภว,                        จงรีบพยายามเปนบัณฑิต  
นิทฺธนฺตมโล  อนงฺคโณ,                        จักไดมีมลทินอันขจัดแลว  ไมม ี
                                                        กิเลสเครื่องยั่วยวนใจ 
ทิพฺพ  อริยภูมิเมหิส,ิ                                บรรลุภูมิแหงอริยะอันเปนทิพย 
อุปนีตวโยว  ทานิสิ,                                บัดนี้ทานเปนผูมีวัยอันชรานําเขา 
                                                        ไปแลวเทียว 
สมฺปยาโตสิ  ยมสฺส  สนฺติก,                        เปนผูจวนจะไปสูสํานักของพระ 
                                                        ยายม 
วาโสป  จ  เต  นตฺถิ  อนฺตรา,                อน่ึง  ที่เปนที่พักระหวาง  ยอมไมมี 
                                                        แกทานดวย 
ปาเถยฺยมฺป  จ  เต  น  วชิชฺติ,                แมเสบียงก็ยังไมมีแกทาน 
โส  กโรห ิ ทปีมตฺตโน,                                ทานน้ัน  จงทําท่ีพ่ึงแกตนเสียเถิด 
ขิปฺป  วายม  ปณฺฑิโต  ภว,                        จงรีบพยายามเปนบัณฑิต 
นิทฺธนฺตมโล  อนงฺคโณ,                        จักไดมีมลทินอันขจัดแลว  ไมม ี
                                                        กิเลสเครื่องยั่วยวนใจ 
น  ปุน  ชาติชร  อุเปหิสิ.                        ไมตองเขาถึงชาติและชราอีก.  
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                       ๑๘๓.  เรื่องอัญญตรพราหมณ 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภพราหมณคนหน่ึง  ไดกระทาํกุศล  
เปนลําดับมา  เบื้องตนไดเห็นที่ ๆ  ภิกษุรูปหน่ึง  ยนืครองจีวร  รกไป  
ดวยหญา  จึงทําท่ีนั้นใหเตียนแลว  เกลี่ยทราย  ทําประรําบังแดดสราง 
ศาลา  มีการฉลองเลี้ยงภิกษุสงฆ  มีพระพุทธเจาเปนประธาน  แลว 
ทูลประวัติแหงการสรางศาลา  แตเบื้องตนเปนลําดับมา  เมื่อพระองค 
จะทรงอนุโมทนา  จึงตรัสพระคาถานี้ 
           อนุปุพฺเพน  เมธาวี                ผูมีปญญา  ควรขจัดมลทินของตน 
โถก  โถก  ขเณ  ขเณ                        เสยีในขณะ ๆ  ทีละนอย ๆ  โดย 
กมฺมาโร  รชตสฺเสว                          ลาํดับไป  เหมือนชางทองชําระ 
นิทฺธเม  มลมตฺตโน,                        สนิมแหงเงินฉะนั้น. 
                      ๑๘๔.  เรื่องพระดิสสเถระ 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภภิกษุรูปหน่ึง  ชื่อดิสสเถระ  มีจีวร 
เนื้อละเอียดดีตัวหนึ่ง  เปนที่พอใจนัก  ยังไมทันไดบริโภค  ก็ทํากาล- 
กิริยาเสียกอน  ครั้นทํากาลกิริยาแลว  ไดไปเกิดเปนเล็นอยูที่จีวรนั้น 
สงฆปรารภจะแจกจีวรนั้น  เล็นว่ิงรองไปมาวาไมยอมให  พระศาสดา 
ทรงทราบดวยทิพยโสต  จึงทรงหามพระภิกษุใหรอกอน ตอลวง ๗ วัน 
แลวจึงแจก  ในวันที่ ๗  เล็นนั้นก็ทํากาลกิริยา  ไปเกิดในดุสิตพิมาน  
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พระองคจึงทรงอนุญาตใหแจกจีวรนั้น  พระภิกษุทั้งหลายสงสัยไมทราบ  
เหตุจึงทูลถาม  พระองคจึงทรงแสดงเหตุนั้นดังกลาวมา  แลวจึงตรัส  
พระคาถานี้ 
           อยสาว  มล  สมุฏาย                สนิมต้ังข้ึนแลวจากเหล็ก  ครั้น 
สทุฏาย  ตเมว  ขาทติ,                        ต้ังข้ึนจากเหล็กนั้นแลว  ยอมกัด 
                                                        เหล็กนั่นเอง  ฉันใด 
เอว  อติโธนจาริน                                กรรมทั้งหลายท่ีเปนของตนยอมนํา 
สานิ  กมมฺานิ  นยนฺติ  ทคฺุคตึ.                บุคคลผูประพฤติลวงปญญาเครื่อง 
                                                        ชําระจิต  ไปสูทุคติฉันนั้น. 
                    ๑๘๕.  เรื่องพระโลฬุทายีเถระ 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภพระโลฬุทายีเถระ  เปนคนข้ีอวด 
วันหน่ึงไดยินมนุษยผูไปไดฟงธรรมกลับมา  กลาวคุณกถาสรรเสริญ 
พระสารีบุตรเถระและพระโมคคัลลานเถระทั้งสอง  จึงพูดข้ึนวา  ถา 
ทานท้ังหลายไดฟงธรรมในสํานักของเราแลว  จะกลาวสรรเสริญคุณ 
สักเพียงไร  วันหน่ึงมนุษยทั้งหลายไดประชุมกันบริจาคทาน  อาราธนา 
ใหเธอแสดงธรรม  พระโลฬุทายีรับแลว  ข้ึนบนธรรมาสนจับพัดวิชนี 
โยกไปยายมา  นึกธรรมท่ีจะแสดงไมได  จึงผัดวาเวลานี้ยังแสดงไมได 
จะแสดงไดตอกลางคืน  ครั้นถึงเวลากลางคืนก็แสดงไมได  ผัดไปยํ่ารุง  
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ครั้นย่ํารุงก็แสดงไมได  ผัดตอไปอีก  มนุษยเหลานั้นจึงพากันคุกคาม  
ขับไลพระโลฬุทายี ๆ  หนีไปลมอยูที่เว็จกุฎี  พระภิกษุทั้งหลายประชุม 
พูดกันถึงเรื่องพระโลฬุทายีตาง ๆ  พระองคจึงตรัสพระคาถาน้ี  
           อสชฌฺายมลา  มนฺตา,                มนตทั้งหลายมีอันไมสาธยายเปน 
                                                        มลทิน 
อนุฏานมลา  ฆรา,                                เรือนท้ังหลายมีอันไมหม่ัน  ( บํารงุ ) 
                                                        เปนมลทิน 
มล  วณฺณสสฺ  โกสชฺช,                        ความเกียจครานเปนมลทินของ 
                                                        วรรณะ 
ปมาโท  รกขฺโต  มล.                                ความประมาทเปนมลทินของผู 
                                                        รกัษา. 
                        ๑๘๖.  เรื่องอัญญตรกุลบุตร 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภกุลบุตรคนหน่ึง  เปนอุบาสกผู 
เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา  มีภรรยาเปนคนประพฤตินอกใจ  เลย 
กระดากกระเด่ือง  ไมอาจเขาในท่ีประชุม  วันหน่ึง  ไดไปเฝาทูล 
ความน้ันแดพระองค ๆ  จึงตรัสเลาเรื่องอดีตกาลเคยมีมาวา  มีภรรยา 
ของเศรษฐีคนหนึ่ง  ประพฤตินอกใจสามี ๆ  เสียใจ  ทานทิศาปาโมกข 
ผูเปนอาจารยรูเหตุนั้น  จึงกลาวสอนเศรษฐีนั้นวา  หญิงในโลกเปน 
สาธารณะแกชาย  เหมือนแมน้ํา  หนทาง  โรงสุรา  โรงธรรมสภา  ศาลา  
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บอนํ้า  ฉะนั้น  ในที่สุดจึงตรัสพระคาถานี้  
           มลิตฺถิยา  ทุจฺจริต,                ความประพฤติชั่วเปนมลทินของ 
                                                หญิง  
มจฺเฉร  ททโต  มล,                        ความตระหน่ีเปนมลทินของผูใหอยู 
มลา  เว  ปาปกา  ธมมฺา,                ธรรมเปนบาปท้ังหลายเปน 
                                                มลทินเนอ 
อสฺมึ  โลเก  ปรมฺห ิ จ,                        ทั้งในโลกน้ี  ในโลกหนา 
ตโต  มลา  มลตร,                        สิ่งท่ีเปนมลทินกวามลทินนั้น 
อวิชฺชา  ปรม  มล,                        คืออวิชชาเปนมลทินอยางยิ่ง 
เอต  มล  ปหนฺตฺวาน,                        ทานท้ังหลายจงละมลทินนั่นเสีย 
นิมฺมลา  โหถ  ภิกฺขโว.                        เปนผูไมมีมลทินเถิดนะภิกษุทั้ง- 
                                                หลาย. 
                      ๑๘๗.  เรื่องจูฬสารีภิกขุ 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภพระจูฬสารีภิกษุ  ผูเปนสัทธิวิหาริก 
ของพระสารีบุตรเถระ  ประพฤติเวชกรรม  หาเลี้ยงชีพดวยการเปน 
หมอ  วันหน่ึง  ไดโภชนะประณีตอันเกิดแตเวชกรรมนั้น  นําไปถวาย 
พระสารีบุตรเถระ  ผูเปนอุปชฌายของตน  ทานนิ่งเสียไปรับ  พระ 
ภิกษุทั้งหลายทราบความน้ัน  จึงทูลฟองพระศาสดา  พระองคจึงตรัส 
พระคาถานี้  
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           สุชีว  อหิริเกน                        อันคนท่ีไมมีหิริ  กลาเพียงดังกา  มี 
กากสูเรน  ธสินา                                ปกติขจัด  ( คุณทาน )  มักแลนไป 
ปกฺขนฺทินา  ปคพฺเภน                        ( เอาหนา )  ผูคะนองเศราหมอง  
สงฺกิลิฏเน  ชีวิต,                        แลว  ( เชนนี ้)  เปนอยูงาย 
           หิรมิตา  จ  ทุชชฺีว                สวนอันคนท่ีมีหิริ  มีปกติแสวงหา 
นิจจ  สุจิคเวสินา                        กรรมสะอาดเปนนิตย  ไมยอทอ  ม ี
อลีเนนาปคพฺเภน                        ใชผูคะนอง  มีความเพียรเครื่อง 
สุทฺธาชีเวน  ปสฺสตา.                         อาศัยเปนหมดจด  เห็นอยู 
                                                ( เชนนี้ )  เปนอยูยาก. 
                      ๑๘๘.  เรื่องปญจอุบาสก 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภอุบาสก  ๕ คน  รกัษาศีล ๕ 
คนละอยาง  คนหน่ึงรักษาไมฆาสัตว  คนหน่ึงรักษาไมลักของเขา 
คนหน่ึงรักษาไมประพฤติกามมิจฉาจาร  คนหน่ึงรักษาไมพูดปด คน 
หน่ึงรักษาไมเสพสุราเมรัย  ใครรักษาอยางใด  ก็เขาใจวาอยางน้ันดี  
แกงแยงทุมเถียงกัน  จึงพรอมกันไปเฝา  ทูลขอพระบรมพุทธวินิจฉัย 
พระองคจึงตรัสพระคาถานี้ 
           โย  ปาณมติมาเปติ,                ชนผูใดทําลายสัตวมีชีวิตอยูดวย 
มุสาวาท ฺจ  ภาสติ,                                กลาวมุสาวาทอยูดวย  
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           โลเก  อทินฺน  อาทยิติ,                ถือเอาของที่เขาไมใหในโลกอยู  
                                                        ดวย  
ปรทาร ฺจ  คจฺฉติ,                                ถึงภรรยาของชายอ่ืนอยูดวย 
สุราเมรยปาน ฺจ                                ชนผูใด  ประกอบการด่ืมกินสุรา 
โย  นโร  อนยุุ ฺชติ,                                และเมรัยดวย 
อิเธวเมโส  โลกสฺมึ                                ชนผูนั้น  ชือ่วาขุดมูลของตนอยู 
มูล  ขนติ  อตฺตโน,                                ในโลกน้ีนัน่แล 
เอว  โภ  ปุรสิ  ชานาห,ิ                        แนะบุรุษผูเจริญ  ทานจงรูอยางนี้ 
ปาปธมฺมา  อส ฺตา                        ธรรมเปนบาปท้ังหลายคือโลภและ 
มา  ต  โลโก  อธมฺโม  จ                        โทษมิใชธรรม  ที่ทานไมแกลงแลว 
จิร  ทุกขฺาย  รนฺธยุ.                                อยาย่ํายีทานเพ่ือทุกขสิ้นกาลนาน 
                                                        เลย. 
                          ๑๘๙.  เรือ่งดิสสทหระ 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภภิกษุหนุมชื่อดิสสะ  เปนชาวชนบท 
ไดไปบวชอยูที่เมืองสาวัตถี  พูดอวดอางญาติพ่ีนองของตนตาง ๆ 
ติเตียนทานท่ีคนอ่ืนใหแลววา  สูทานท่ีญาติของตนใหไมได  พระภิกษุ 
ทั้งหลายจับปดได  จึงนําความน้ันข้ึนกราบทูล  พระองคจึงตรัสพระ 
คาถาน้ี  
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           ททาติ  เว  ยถาสทฺธ                        ชนยอมใหตามศรัทธา  ตามความ 
ยถาปสาทน  ชโน,                                เลื่อมใส  ( ของเขา )  แล  
ตตฺถ  โย  มงฺกุโต  โหติ                         ผูใดเปนผูเกอเขินในเพราะนํ้าและ 
ปเรส  ปานโภชเน,                                ขาวของชนท้ังหลายอ่ืนน้ันอยู 
น  โส  ทิวา  วา  รตฺตึ  วา                        ผูนั้นยอมไมบรรลุสมาธิ  ในกลาง 
สมาธึ  อธิคจฺฉติ,                                วันหรือกลางคืน. 
ยสฺส  เจต  สมุจฺฉินฺน                                ก็ความเปนผูเกอเขินนั้น  อันผูใด 
มูลฆจฺฉ  สมหูต,                                        ขุดใหมีรากอันขาดแลว  ถอนเสีย 
ส  เว  ทิวา  วา  รตฺตึ  วา                        ผูนั้นแล  ยอมบรรลุสมาธิในกลาง 
สมาธึ  อธิคจฺฉติ.                                วันหรือกลางคืน. 
                        ๑๙๐.  เรื่องปญจอุบาสก 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภอุบาสก ๕ คน  ชวนกันไปฟง 
ธรรมเทศนาที่วิหาร  คนหน่ึงนั่งฟงเพลินจนหลับ  ดวยนิสัยเคยเปนงู 
คนหน่ึงนั่งเอามือขีดเขียนแผนดินเลน  ดวยนิสัยเคยเปนไสเดือน  คน 
หน่ึงนั่งเขยาตนไมเลน  ดวยนิสัยเคยเปนวานร  คนหน่ึงนั่งแหงนดูอากาศ 
ดวยนิสัยเคยเปนหมอดูฤกษบน  คนหน่ึงนั่งฟงธรรมโดยเคารพ  ดวย 
นิสัยเคยเปนพราหมณกําหนดมนต  พระอานนทเห็นดังนั้น จึงทูลถาม 
พระศาสดาวา  สัตวทั้งหลายอาศัยอะไร  จึงไมอาจฟงธรรม  พระองค 
จึงตรัสพระคาถานี้  
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           นตฺถิ  ราคสโม  อคฺคิ,                ไฟเสมอดวยราคะ  ยอมไมมี. 
นตฺถิ  โทสสโม  คโห,                                ผูจับเสมอดวย โทสะ  ยอมไมมี 
นตฺถิ  โมหสม  ชาล,                                ขายเสมอดวยโมหะ  ยอมไมมี 
นตฺถิ  ตณฺหาสมา  นท.ี                        แมน้ําเสมอดวยตัณหา  ยอมไมมี. 
                         ๑๙๑.  เรือ่งเมณฑกเศรษฐี 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภเมณฑกเศรษฐี  ผูมีบุญญาธิการ   
มาก  พระองคไดทอดพระเนตรเห็นอุปนิสัยโสดาปตติผลของทาน 
พรอมดวยนางจันทปทุมผูเปนภรรยา  และธนัญชยัเศรษฐีผูบุตร  และ 
นางสุมนเทวีผูเปนสะใภ  และนางวิสาขาผูเปนหลาน  และนายบุรณ- 
ทาส  จึงเสด็จไปสูภัททิยนคร  เมื่อเมณฑกเศรษฐีทราบขาวเสด็จ  จึง 
พรอมกันมาคอยรับเสด็จท่ีกลางทาง  พวกดิตถียไดเห็นจึงหามปราม 
เศรษฐีไว  และยกโทษพระศาสดาตาง ๆ  เศรษฐีก็ไมฟง  ครั้นมาเฝา 
ไดฟงธรรมเทศนาสําเร็จโสดาปตติผลแลว  จึงทูลความน้ันใหทรงทราบ 
พระองคจึงตรัสพระคาถานี้ 
           สุทสฺส  วชฺชม ฺเส,                โทษของคนท้ังหลายอ่ืนเห็นไดงาย 
อตฺตโน  ปน  ทุทฺทส,                                สวนโทษของตนเห็นไดยาก 
ปเรส  ห ิ โส  วชฺชานิ                                เพราะวาเขายอมโปรยโทษทั้งหลาย 
โอปุนาติ  ยถา  ภุส,                                แกคนเหลาอ่ืน  เหมือนคนโปรย 
                                                        แกลบ  ฉะน้ัน.  
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           อตฺตโน  ปน  ฉาเทติ,                แตวายอมปดโทษของตนไว 
กลึว  กิตวา  สโ.                                เหมือนนายพราน  ปดกายดวย 
                                                        เครื่องปดฉะน้ัน. 
                   ๑๙๒.  เรื่องอุชฌานสัญญีเถระ  
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภพระเถระรูปหน่ึง  ชื่ออุชฌาน- 
สัญญี  ผูมีปกติหมายในอันยกโทษผูอ่ืน  เที่ยวแสหาโทษของภิกษุ  
ทั้งหลายข้ึนพูดตาง ๆ  พระภิกษุทั้งหลาย  จึงกราบทูลความประพฤติ 
ของเธอแดพระศาสดา  พระองคจึงตรัสพระคาถานี้  
           ปรวชชฺานุปสฺสิสฺส,                        เมื่อบุคคล  คอยเพงเล็งโทษของ 
                                                        ผูอ่ืนเปนปกติ 
นิจฺจ  อุชฺฌานส ฺ ิโน,                        มีความหมาย  จะยกโทษผูอ่ืนเปน 
                                                        นติย 
อาสวา  ตสฺส  ทฑฺฒนฺติ,                        อาสวะทั้งหลายของเขายอมเจริญ 
อารา  โส  อาสวกฺขยา,                        เขามีแตหางเหินจากความส้ินไป 
                                                        แหงอาสวะ. 
                            ๑๙๓.  เรื่องสุภัททะ 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภสุภัททปริพาชก  ในกาลเม่ือพระองค 
เสด็จประทับในสาลวัน  แหงมัลลกษัตริยกรุงกุสนิารา  เสด็จบรรทมอยู  
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เหนือพระแทนที่ปรินิพพาน  สุภัททปริพพาชกไดเขาไปเฝาเพ่ือจะทูล 
ถามปญหา  พระอานนทเถระเห็นวา  ไมเปนสมัยใชโอกาส  จึงหาม  
เสีย  พระศาสดาทรงทราบ  จึงประทานโอกาสแกสุภัททปริพาชก ๆ  
จึงทูลถามปญหา ๓ ขอ 
           ๑.  ชือ่วารอยในอากาศ  มีหรือไม 
           ๒.  ชือ่วาสมณะภายนอกพุทธศาสนา  มีหรือไม 
           ๓.  สงัขารทั้งหลายชื่อเปนของเที่ยง  มีหรือไม  ดงัน้ี  เมือ่ 
พระองคจะทรงพยากรณปญหา จึงตรัสพระคาถานี้ 
           อากาเสว  ปท  นตฺถิ,                รอยในอากาศยอมไมมีแท 
สมโณ  นตฺถิ  พาหิโร,                                สมณะภายนอกยอมไมมี 
ปป ฺจาภิรตา  ปชา,                                หมูสัตวยินดีแลวในธรรมเครื่อง 
                                                        เนิน่ชา 
นิปฺปป ฺจา  ตถาคตา,                        พระตถาคตเจาท้ังหลาย ไมมีธรรม 
                                                        เครื่องเน่ินชา 
อากาเสว  ปท  นตฺถิ,                                รอยในอากาศยอมไมมีแท 
สมโณ  นตฺถิ  พาหิโร,                                สมณะภายนอกยอมไมมี 
สงฺขารา  สสสฺตา  นตฺถิ,                        สังขารทั้งหลายชื่อเปนของเท่ียง 
                                                        ยอมไมมี 
นตฺถิ  พุทฺธานมิ ฺชิต                                ความหว่ันไหว  ของพระพุทธเจา 
                                                        ทั้งหลายยอมไมมี.  
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                           ธัมมัฏฐวรรคท่ี ๑๙ 
                   ๑๙๔.  เรื่องวินิจฉัยมหาอมาตย  
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภพวกวินิจฉัยมหาอมาตย  เปน 
ตุลาการพิพากษาโดยอยุติธรรม  เมื่อไดรับสินบนของฝายใด  ก็เขา  
ดวยฝายนั้น  วันหน่ึง  พระภิกษุทั้งหลาย  ไดเดินไปทางศาลวินิจฉัย 
ติดฝนอยูที่นั่น  ทราบความของพวกวินิจฉัยมหาอมาตยเชนนั้นแลว 
จึงทูลความน้ันแดพระศาสดา  พระองคจึงตรัสพระคาถานี้ 
           น  เตน  โหติ  ธมมฺฏโ                บุคคลตัดสินความโดยความผลุน 
เยนตฺถ  สหสา  นเย,                                ผลันดวยเหตุใด  จะเปนผูชื่อวา 
                                                        ต้ังอยูในธรรม  ดวยเหตุนั้นหามิได 
โย  จ  อตฺถ  อนตฺก ฺจ                        สวนวาผูใดเปนบัณฑิต  ตัดสิน 
อุโภ  นิจฺเฉยฺย  ปณฺฑิโต,                        ความท้ังสอง  คือความจริงและ 
                                                        ความเท็จ 
อสาหเสน  ธมฺเมน                                แนะนําชนทั้งหลายอ่ืนอยู  ดวย 
สเมน  นยตี  ปเร,                                ความไมผลุนผลัน  โดยธรรม 
                                                        ตามสมควร  ( แกโทษ ) 
ธมฺมสฺส  คุตฺโต  เมธาว,ี                        ผูนั้น  ชื่อวาเปนผูมีปญญาคุมครอง 
                                                        ธรรม 
ธมฺมฏโติ  ปวุจฺจติ.                                เราเรียกวา  ผูต้ังอยูในธรรม  
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                         ๑๙๕.  เรือ่งฉัพพัคคิยภิกขุ  
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภภิกษุพวกฉัพพัคคีย  เลนหยอกเยา 
ภิกษุสามเณรทั้งหลายตาง ๆ  ในวัดบางในบานบาง ไมมีความละอาย 
พูดยกยองพวกตนวาเปนบัณฑิต  พระภิกษุทั้งหลายนําความน้ันกราบทูล  
แดพระศาสดา  พระองคจึงตรัสพระคาถานี้ 
           น  เตน  ปณฺฑิโต  โหติ                บุคคลกลาวไดมากอยู  ดวยเหตุ 
ยาวตา  พหุ  ภาสติ,                                มีประมาณเทาใด  จะชื่อวาเปน 
                                                        บณัฑิตดวยเหตุมีประมาณเทาน้ัน 
                                                        หามิได 
เขมี  อเวร ี อภโย,                                ผูที่มีความเกษม  ไมมีเวรไมมีภัย 
ปณฺฑิโต  ปวุจฺจติ.                                เราเรียกวาบัณฑิต. 
                    ๑๙๖.  เรื่องพระเอกุทานเถระ 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภพระเอกุทานเถระ  เปนอรหันต- 
ขีณาสพ  เปนผูเดียวอาศัยอยูในไพรสณฑแหงหนึ่ง  ครั้นถึงวันอุโบสถ 
ไดกลาวคาถาอุทานอันหนึ่งเสมอ  เทพยดาที่อาศัยอยูในไพรสณฑนั้น 
ถวายเสียงสาธุการกึกกอง ประดุจเสียแหงแผนดินทรุด  วันหน่ึง 
มีภิกษุ ๒ รูปเปนผูทรงพระไตรปฎก  มีศิษยเปนบริวารรูปละ ๕๐๐ 
ไปในที่นั้น  พระเถรเจาจึงเชื้อเชิญใหแสดงธรรม  เมื่อพระภิกษุ 
ทั้ง ๒ แสดงธรรมจบแลว  เทพยดาก็ไมถวายสาธุการ  ครั้นพระเถระ  
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กลาวอุทานคาถานั้นจบลง  เทพยดาจึงถวายสาธุการ  พวกศิษยของ 
พระภิกษุทั้ง ๒  จึงโพนทนาติเตียนเทพยดาวาใหสาธุการเพราะเห็นแก  
หนา  ครั้นเธอเหลาน้ันกลับมาถึงเชตวันวิหารแลว  จึงทูลความน้ันแด   
พระศาสดา  พระองคจึงตรัสพระคาถานี้ 
           น  ตาวตา  ธมมฺธโร                        บุคคลกลาวไดมากอยู  ดวยเหตุมี 
ยาวตา  พหุ  ภาสติ,                                ประมาณเทาใด  จะชื่อวาเปนผู 
                                                        ทรงธรรม  ดวยเหตุมีประมาณ 
                                                        เทาน้ันหามิได 
โย  จ  อปฺปป  สุตฺวาน,                        สวนวาผูใด  ฟงแลวแมเล็กนอย 
ธมฺม  กาเยน  ปสฺสติ,                                เห็นธรรมอยูดวยนามกาย  ( คือใจ ) 
ส  เว  ธมมฺธโร  โหติ,                                ผูนั้นแล  ชื่อวาเปนผูทรงธรรม 
โย  ธมมฺ  นปฺปมชฺชติ.                                ผูใดยอมไมดูหม่ินธรรม  แมผูนั้น 
                                                        ชือ่วาเปนผูทรงธรรมเหมือนกัน. 
                     ๑๙๗.  เรื่องลกุณฏกภัททิยเถระ 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภลกุณฏกภัททิยเถระ  วันหน่ึงพระ 
ภิกษุทั้งหลายประมาณ ๓๐ รูปมาเฝาพระศาสดา  ไดเห็นทานออกไป 
จากท่ีเฝา  พระองคจึงตรัสถามพระภิกษุทั้งหลายเหลาน้ันวา  เมื่อทาน 
มาไดเห็นพระเถระรูปหน่ึงหรือไม  พระภิกษุทั้งหลายจึงทูลวาไมเห็น 
พระเจาขา  เห็นแตสามเณรเล็กรูปหน่ึง  พระองคจึงตรัสวาน่ันแหละ  
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เถระ  ภิกษุ  จึงทูลวา  เถระเล็กมากนัก  พระองคจึงตรัสพระคาถานี้   
           น  เตน  เถโร  โหติ                        ศีรษะพึงเปนของหงอกแลว  ดวย 
เยนสฺส  ปลติ  สิโร,                                เหตุใด  เขาจะชื่อวาเปนผูเฒา 
                                                        ดวยเหตุนั้น หามิได 
ปริปกฺโก  วโย  ตสฺส,                                วัยของเขาแกหงอมแลว 
โมฆชิณฺโณติ  วุจฺจติ,                                เราเรียกวา  เปนผูแกเสียเปลา 
ยมฺหิ  สจฺจ ฺจ  ธมฺโม  จ                        สัจจะดวย  ธรรมดวย  ความ 
อหึสา  ส ฺโม  ทโม,                        ไมเบียดเบียนดวย  ความสํารวม 
                                                        ดวย  ความทรมานดวย  มีอยู 
                                                        ในบุคคลผูใด 
ส  เว  วนฺตมโล  ธีโร,                                บุคคลผูนั้นแล  ชื่อวาผูมีมลทิน 
                                                        อันคายแลว  ผูมีปญญา 
โส  เถโรติ  ปวุจฺจติ.                                เราเรียกเขาวาผูเฒา. 
                         ๑๙๘.  เรือ่งสัมพหุลภิกขุ 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภภิกษุมากหลายรูป  เปนผูใครใน 
ลาภสักการะ  เขาเฝาทูลขอใหพระองคทรงบังคับภิกษุสามเณรทั้งหลาย 
ที่ไปเรียนธรรมในสํานักภิกษุอ่ืน ๆ  มาแลว  ตองใหสอบซอมในสํานัก 
ของตนเสียกอน  จึงจะสาธยายได  พระศาสดาทรงทราบความประสงค 
ของภิกษุเหลาน้ัน  ไมทรงอนุญาต  แลวตรัสพระคาถานี้  
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           น  วากฺกรณมตฺเตน                        คนที่มีใจริษยาเขา  มีความ  ตระหน่ี 
วณฺณโปกฺขรตา  วา                                ข้ีอวด  จะชือ่วาเปนคนมีรูปสวย  
สาธุรูโป  นโร  โหติ                                ดวยอาการสักวา  อันกระทําความ 
                                                        พูด  ( พูดดี )  หรือดวยความเปนผู 
                                                        มวีรรณงามหามิได, 
ยสฺส  เจต  สมุจฺฉินฺน,                                 ก็โทษเชนนั้น  อันผูใดขุด 
มูลฆจฺฉ  สมหูต,                                        ใหมีรากอันขาดแลว  ถอนข้ึนเสีย 
ส  วนฺตโทโส  เมธาว,ี                                ผูนั้น  ชื่อวาเปนผูมีโทษอันคาย 
                                                        แลว  มีปญญา 
สาธุรูโปติ  วุจฺจติ.                                เราเรียกวา  ผูมีรูปสวย. 
                           ๑๙๙.  เรือ่งหัตถกภิกขุ 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภหัตถกภิกษุ  เธอเปนคนตลบแตลง 
พูดกลับกลอก  วันหน่ึงไดนัดกับพวกดิตถียใหไปประชุมในทีแ่หงหน่ึง 
เพ่ือปุจฉาวิสัชนากัน  ครัน้ถึงวันกําหนด  รับไปในท่ีนั้นเสียกอน 
เมื่อยังไมถึงเวลา  พวกดิตถียก็ยังไมมา  เธอจึงพูดอวดวา  พวกดิตถีย 
กลัวเราจึงไมมา  พระศาสดาทรงทราบ  จึงรับสั่งใหหาตัวมาชําระ 
แลวเทศนาส่ังสอน  ตรัสพระคาถาน้ี  
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           น  มณฺุฑเกน  สมโณ,                บุคคลไมชื่อวาเปนสมณะ  เพราะ   
                                                        ความเปนผูมีศีรษะโลน 
อพฺพโต  อลิก  ภณ,                                ผูไมมีวัตร  ( คือศีลและธุดงค ) 
                                                        พูดพลอย ๆ  อยู  
อิจฺฉาโลภสมาปนฺโน,                                ประกอบดวยอิจฉาและโลภะ 
สมโณ  ก ึ ภวิสฺสติ,                                จักชื่อวาเปนสมณะ  อยางไรได 
โย  จ  สเมติ  ปาปานิ,                                สวนวาชนใด  ยอมระงับบาป 
                                                        ทั้งหลาย 
อณุถูลานิ  สพฺพโส,                                นอยและใหญ  โดยประการท้ังปวง 
                                                        ได 
สมิตตฺตา  หิ  ปาปาน                                ชนนั้น  เราเรียกวาสมณะ  เพราะ 
สมโณติ  ปวจฺุจติ.                                ความท่ีแหงบาปทั้งหลาย  เปน 
                                                        กิเลสอันเขาระงับเสียแลวเทียว. 
                     ๒๐๐.  เรื่องอัญญตรพราหมณ 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภพราหมณคนหน่ึง  บวชภายนอก 
พระศาสดา  เที่ยวภิกขาจารเลี้ยงชีพ  พราหมณนั้นมาคิดวา  พระ 
สมณโคดมเรียกสาวกของพระองคผูเที่ยวภิกขาจารวาภิกษุ  ควรจะเรียก 
เราวาภิกษุบาง  จึงเขาไปเฝาทูลความดํารินั้นแดพระศาสดา  พระองค 
จึงตรัสพระคาถานี้  
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           น  เตน  ภิกขฺุ  โส  โหติ                บุคคล  ขอกะชนทั้งหลาย  อ่ืนอยู 
ยาวตา  ภิกฺขเต  ปเร,                                ดวยเหตุมีประมาณเพียงใด  เขา  
                                                        จะชื่อวาเปนภิกษุ  ดวยเหตุมี 
                                                        ประมาณเพียงนั้น  หามิได, 
วิสฺส  ธมฺม  สมาทาย,                                บุคคลสมาทานธรรมเปนพิษ 
ภิกฺขุ  โหติ  น  ตาวตา,                        จะชื่อวาเปนภิกษุ  ดวยเหตุมี 
                                                        ประมาณเพียงนั้น  ก็หามิได. 
โยธ  ปุ ฺ ฺจ  ปาป ฺจ                        ผูใด  ในศาสนานี้  ลอยบุญและ 
วาเหตฺวา  พฺรหฺมจริยวา,                        บาปเสียแลว  มีความประพฤติ 
                                                        อันประเสริฐ. 
สงฺขาย  โลเก  จรติ,                                เที่ยวพิจารณาโลก  ( คือสังขาร ) 
                                                        ทั้งหลายอยู 
ส  เว  ภิกขฺูติ  วุจฺจติ.                                ผูนั้นแล  เราเรียกวาภิกษุ. 
                            ๒๐๑.  เรื่องดิตถีย 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภพวกดิตถีย  ในกาลเม่ือพระองค 
ทรงอนุญาตอนุโมทนาพิธี  แกภิกษุทัง้หลายแลว  หมูมนุษยที่ไดฟง 
อนุโมทนา  ก็มีปติปราโมทย  กระทําสักการะแกภิกษุ  เหลาดิตถีย 
จึงเที่ยวโพนทนาวา  สาวกของพระสมณโคดมพูดมาก  เราเปนมุนี 
จะกระทําความน่ิง  พระศาสดาทรงทราบ  จึงตรัสพระคาถานี้   
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           น  โมเนน  มุน ี โหติ                        บุคคลท่ีมีอันหลงเปน ธรรมดา  มิใช 
มุฬฺหรูโป  อวิทฺทสุ,                                ผูรูแจง  จะชื่อวาเปนมุนี  ดวยความ 
                                                        เปนผูนิ่งหามิได,  
โย  จ  ตุลว  ปคฺคยฺห                                สวนบุคคลใด  เปนบัณฑิต ยึด 
วรมาทาย  ปณฺฑิโต                                เอาธรรมอันประเสริฐ  เวนบาป 
ปาปานิ  ปริวชฺเชติ,                                ทั้งหลายอยู  เหมือนคนถือเอา 
                                                        ตราชูชั่ง 
ส  มุนิ  เต  โส  มุน,ิ                                บุคคลน้ันชื่อวามุนี เขาชื่อวามุนี 
                                                        เพราะเหตุนั้น, 
โย  มุนาติ  อโุภ  โลเก,                        ผูใดรูเนื้อความท้ังหลายสอง  ( คือ 
                                                        ขันธอันเปนภายในภายนอก )  ใน 
                                                        โลกอยู 
มุนิ  เตน  ปวุจฺจติ.                                ผูนั้นเราเรียกวามุนีเพราะเหนุนั้น. 
                        ๒๐๒.  เรือ่งอริยพาลิสิกะ 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภพรานเบ็ดคนหน่ึงชื่ออริยะ  พระองค 
ทอดพระเนตรเห็นอุปนิสัยโสดาปตติผล  จึงเสด็จไปยังสํานักแหงเขา 
มีรับสั่งถามวา  ทานชื่อไร  พรานเบ็ดจึงทูลวา  ขาพระองคชื่ออริยะ 
พระองคจึงตรัสวา  ผูทําปาณาติบาต  ไมชื่อวาอริยะ  อริยะตองไม 
เบียดเบียนสัตว  ดังนี้  แลวจึงตรัสพระคาถานี้  
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           น  เตน  อริโย  โหติ                        บุคคล ยงัเบียดเบียนสัตวทั้งหลาย 
เยน  ปาณานิ  หึสติ,                                อยูดวยเหตุใด  จะชื่อวาเปนอริยะ 
                                                        เพราะเหตุนั้นหามิได 
อหึสา  สพฺพปาณาน                                บุคคลท่ีเราเรียกวาอริยะ  เพราะ 
อริโยติ  ปวุจจฺติ.                                        ความเปนผูไมเบียดเบียนสัตว 
                                                        ทั้งปวง.   
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                       ๒๐๓.  เรื่องสัมพหุลภิกขุ  
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภภิกษุผูถึงพรอมแลวดวยศีลาทิคุณ 
เปนอันมาก  บางพวกสมบูรณดวยศีล  บางพวกสมบูรณดวยธุดงค  
บางพวกเปนพหุสูต  บางพวกชอบอยูในเสนาสนะอันสงัด  บางพวก 
สมบูรณดวยฌานสมาบัติ  ภิกษุเหลาน้ันมาทําความเขาใจวาพระอรหันต 
 เปนของไมยาก  อยูในกํามือ  จะตองเม่ือไรก็ได  วันหน่ึง  จึงชวน 
กันไปเฝาพระศาสดา  ทูลความดํารินั้นใหทรงทราบ  พระองคจึงตรัส 
พระคาถานี้ 
           น  สีลพฺพตมตฺเตน                        ภิกษุผูยังไมบรรลุความสิ้นไปแหง 
พาหุสจฺเจน  วา  ปน                                อาสวะ  ไมควรถึงความวางใจเสีย 
อถวา  สมาธลิาเภน                                วาเราถูกตองอยูซึ่งเนกขัมมสุขอัน 
วิวิตฺตสยเนน  วา                                ชนมิใชปุถชุน  ( คือพระอริยะ ) 
ผุสามิ  เนกขฺมฺมสขุ                                เสพแลว  ดงันี้  ดวยคุณสักวาศีล 
อปุถุชฺชนเสวิต                                        และวัตร  หรือดวยความเปนผู 
ภิกฺขุ  วิสฺสาสมาปาทิ                                สดับแลวมาก  หรือดวยความ 
อปฺปตฺโต  อาสวกฺขย.                                ไดสมาธิ  หรือดวยความเปนผูอยู 
                                                        ในท่ีอันสงัด.  
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                                     มคัควรรคท่ี ๒๐  
                              ๒๐๔.  เรื่องปญจสตภิกขุ 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภภิกษุประมาณ ๕๐๐  ภิกษุเหลาน้ัน 
ไดประชุมกนัพูดถึงเรื่องทางที่สัญจรไปดวยเทาวา  ในท่ีโนน ๆ  เปน  
อยางนั้น ๆ  พระศาสดาไดเสด็จมาในท่ีประชุมนั้น  จึงตรัสพระคาถาน้ี 
           มคฺคานฏงฺคิโก  เสฏโ,                ทางมีองค ๘   ประเสริฐกวาทาง 
                                                        ทั้งหลาย 
สจฺจาน  จตุโร  ปทา,                                บท  ( คืออริยสัจ ) ๔  ประเสริฐ 
                                                        กวาสัจจะทั้งหลาย 
วิราโค  เสฏโ  ธมฺมาน,                        วิราคธรรม  ประเสริฐกวาธรรม 
                                                        ทั้งหลาย 
ทิปทาน ฺจ  จกฺขุมา,                                อน่ึง  พระตถาคตผูมีจักษุประเสริฐ 
                                                        กวาสัตวมีเทา ๒ ทั้งหลาย 
เอเสว  มคฺโค  นตฺถ ฺโ                        ทางนั้นนั่นแหละ  เพ่ือความหมดจด 
ทสฺสนสฺส  วสิุทฺธิยา                                แหงญาณเครื่องเห็น  อ่ืนไปยอม 
                                                        ไมมี 
เอตฺหิ  ตุมฺเห  ปฏิปชฺชถ,                        ทานท้ังหลาย  จงดําเนินไปสูทาง 
                                                        นัน่แล 
มารเสนปฺปโมหน,                                อันเปนที่ยังมารและเสนามานใหหลง 
เอต ฺหิ  ตุมฺเห  ปฏิปนฺนา,                        ทานท้ังหลาย  ดําเนินไปสูทางนั้น 
                                                        แลวเทียว  



นักธรรมเอก - ธรรมสมบัติ (หมวด ๑๒ คาถาธรรมบทแปล) - หนาท่ี 216 

ทุกฺขสฺสนฺต  กริสฺสถ,                                จักทําท่ีสุดแหงทุกขได.  
อกฺขาโต  โว  มยา  มคฺโค                        ทางอันเราจัดรูชัด   
อ ฺาย  สลลฺสตฺถน,                                ซึ่งลูกศร  ไดบอกแลวแกทาน 
                                                        ทั้งหลาย 
ตุมฺเหหิ  กิจจฺ  อาตปฺป,                        ความเพียรอันทานทั้งหลายตอง 
                                                        ทําเอง 
อกฺขาตาโร  ตถาคตา,                                พระตถาคตท้ังหลาย  เปนแตผู 
                                                        บอกทางให 
ปฏิปนฺนา  ปโมกฺขนฺติ                                ชนท้ังหลาย  ไดดําเนินพินิจไปแลว 
ฌายิโน  มารพนฺธนา.                                จะพนจากเครื่องผูกคือกิเลสมาร. 
                     ๒๐๕.  เรื่องอปรปญจสตภิกขุ 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภภิกษุประมาณ ๕๐๐  อีกพวกหน่ึง 
ภิกษุเหลาน้ัน  เรียนพระกรรมฐานในสํานักของพระองคแลว  ไป 
กระทําความเพียรอยูในปา  ยังไมบรรลุพระอรหันต  จึงกลับมาเฝา 
พระองค  ทูลขอเปลี่ยนพระกรรมฐานใหม  พระองคจึงประทานพระ 
คาถาน้ี 
           สพฺเพ  สงฺขารา  อนิจฺจาติ                เมื่อใดบุคคลเห็นอยูดวยปญญาวา 
ยทา  ป ฺาย  ปสฺสติ,                        สังขารทั้งปวงไมเที่ยง  
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อถ  นิพฺพินฺทติ  ทุกฺเข,                                 เมื่อน้ัน  ยอมเบื่อหนายในทุกข  
เอส  มคฺโค  วิสุทฺธิยา,                                ขอน้ี  เปนทางแหงความหมดจด  
สพฺเพ  สงฺขารา  ทุกขฺาติ                        เมื่อใด  บุคคลเห็นอยูดวยปญญาวา 
ยทา  ป ฺาย  ปสฺสติ,                        สังขารทั้งปวงเปนทุกข 
อถ  นิพฺพินฺทติ                                        เมื่อน้ัน  ยอมเบื่อหนายในทุกข 
เอส  มคฺโค  วิสุทฺธิยา,                                ขอน้ี  เปนทางแหงความหมดจด 
สพฺเพ  ธมมฺา  อนตฺตาติ                        เมื่อใดบุคคลเห็นอยูดวยปญญาวา 
ยทา  ป ิาย  ปสฺสติ,                        ธรรมทั้งปวงเปนอนัตตา 
อถ  นิพฺพินฺทติ  ทุกฺเข,                                เมื่อน้ัน  ยอมเบื่อหนายในทุกข 
เอส  มคฺโค  วิสุทฺธิยา.                                ขอน้ี  เปนทางแหงความหมดจด. 
                    ๒๐๖.  เรื่องปธานกัมมิกดิสสภิกขุ 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภปธานกัมมิกดิสสภิกษุ  เธอไดเห็น 
พระองคทรงทําปฏิสันถาร กับดวยภิกษุทั้งหลายผูไดเรียนพระกรรมฐาน 
พรอมกับตน  ไปเจริญสมณธรรม  สําเร็จพระอรหันตมารเฝา  มีประสงค 
อยากจะใหพระศาสดาทรงทําปฏิสันถารกับตนบาง  จึงขมีขมันไป 
เดินจงกรมในท่ีแหงหนึ่ง  งวงนอนจัด  ลมลงในแผนหินที่สุดจงกรม 
ขาหัก  รองอึกทึกข้ึน  พระภิกษุทั้งหลาย  ก็ชวยกันจัดแจงพยาบาล 
จนสวางสาย  เลยไมไดไปภิกขาจาร  พระศาสดาไดเสด็จมา  แสดง  
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โทษของผูกระทํากิจอันควรกระทํากอนเอามาทําภายหลัง  แลวจึงตรัส   
พระคาถานี้ 
           อุฏานกาลมฺหิ  อนุฏหาโน                ชนผูยังหนุมมีกําลัง  แตเขาถึง 
ยุวา  พลี  อาลสิย  อุเปโต,                                ความเปนผูเกียจคราน  ไมหม่ัน 
                                                                ในกาลท่ีควรจะหมั่น 
สสนฺนสงฺกปฺปมโน  กุสีโต                                มีดําริในใจอันจมเสียแลว เปนคน 
ป ฺาย  มคคฺ  อลโส  น  วินฺทติ,                เกียจคราน  ยอมไมประสบทางดวย 
                                                                ปญญา. 
                          ๒๐๗.  เรื่องสุกรเปรต 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภสุกรเปรต  ดวยบุรพกรรมครั้ง 
ตนเปนภิกษุในศาสนาพระกัสสป  กลาววาจายุยงพระเถระสองรูปผูมี 
ศีลาทิคุณอันดี  ใหบาดหมางแตกสามัคคีกัน  ดวยกรรมน้ันไปเกิด 
ไหมอยูในอเวจีนรก  สิ้นพุทธันดรหน่ึง  มาในพุทธกาลน้ีเกิดเปน 
เปรตมีตัวเหมือนคน  มีศีรษะเหมือนสุกร  อยูที่เขาคิชฌกูฏ  พระ 
โมคคัลลานเถระไดเห็นแลว  จึงพูดกับพระลักขณเถระ  ในท่ีเฉพาะ 
พระพักตรพระศาสดา  พระองคจึงตรัสพระคาถานี้ 
           วาจานุรกฺขี  มนสา  สุสวุโต,                คนควรระวังรักษาวาจา  สํารวม 
                                                                แลวดวยใจ 
กาเยน  จ  อกุสล  น  กยริา,                                และไมควรกระทําอกุศลดวยกาย  
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เอเต  ตโย  กมฺมปเถ  วิโสธเย,                        พึงยังกรรมบถ ๓  ประการเหลาน้ี 
                                                                ใหหมดจด  
อาราธเย  มคฺคมิสิปฺปเวทิต.                        พึงยินดีทาง  ที่ทานผูแสวงประกาศ 
                                                                แลว 
                        ๒๐๘.  เรือ่งพระโปฐิลเถระ 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภพระโปฐิลเถระ  ผูทรงพระไตรปฎก 
เปนอาจารยบอกพระธรรมแกภิกษุทั้งหลาย  วันหน่ึงเธอไดยินพระ 
ศาสดาตรัสเรียกตนวา  ภิกษุผูมีคัมภีรเปลา  ก็เกิดสงัเวชสลดใจ 
เขาไปขออาศัยอยูดวยภิกษุผูขีณาสพประมาณ ๓๐ รูป  ในปาแหงหนึ่ง 
เขาไปหาพระเถระกอน  ขอใหทานเปนที่พ่ึง  ทานก็ปฏิเสธไมรบั 
จึงเขาไปหาพระภิกษุอ่ืนโดยลําดับ  จนถึงสามเณร ๗ ขวบเปนที่สุด 
สามเณรแกลงทําอิดเอ้ือนไมรับ  เธอจึงวิงวอนโดยประการตาง ๆ 
ครั้นหมดทิฏฐิมานะแลว  สามเณรจึงกลาววา  ทานอาจารย  จอมปลวก 
แหงหน่ึง  มีชอง ๖ ชอง  เห้ียเขาไปอยูภายในโดยชองอันหน่ึง 
บุคคลประสงคจะจับเห้ียนั้น  ก็จงปดชองทั้ง ๕ เสีย  คอยจับในชอง 
ที่เห้ียเขาไป  ฉันใด  ทานอาจารยจงปดทวารท้ัง ๕ เสีย  แลวกําหนด 
การงานในมโนทวาร  ฉันนั้นเถิด  เมือ่ภิกษุนั้นไดฟงดังน้ีแลว  ก็เห็น 
ความชัด  เพราะตนเปนพหุสูตอยูแลว  จึงเริ่มปรารภสมณธรรม  
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พระศาสดาจึงทรงเปลงพระโอภาสไป  ประดุจประทับในที่เฉพาะหนา  
แลวจึงตรัสพระคาถานี้  
           โยคา  เว  ชายเต  ภูริ,                ปญญายอมเกิดเพราะความประ- 
                                                        กอบแล 
อโยคา  ภูริสงฺขโย,                                ความส้ินไปแหงปญญา  เพราะ 
                                                        ความไมประกอบ 
เอต  เทฺวธาปถ  ตฺวา                        บุคคลรูจักทางแหงความเจริญ  และ 
ภวาย  วิภวาย  จ,                                 แหงความเส่ือม ๒ อยางนี้แลว 
ตถตฺตาน  นิเวเสยฺย                                ปญญาจะเจริญดวยประการใด  ควร 
ยถา  ภูริ  ปวฑฺฒติ.                                ต้ังตนไว  ดวยประการนั้น. 
                   ๒๐๙.  เรื่องพระมหัลลกเถระ 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภภิกษุแกหลายรูป  ภิกษุพวกน้ี 
เมื่อเปนคฤหัสถ  เปนคนม่ังค่ัง  ชวนกันออกบวช ไดสรางบรรณศาลา 
หลังหนึ่ง  ในที่สุดแหงวิหาร  แลวอยูดวยกันในที่นั้น  ภริยาเกาของ 
ภิกษุรูปหน่ึง  ชื่อนางมธุรปาณิกา  เปนผูอุปการจัดหาบิณฑบาตถวาย 
พระภิกษุเหลาน้ัน  ไมใหเดือดรอน  ครั้งน้ันนางมธุรปาณิกาทํากาล- 
กิริยาลง  ภิกษุเหลาน้ันไปประชุมกันที่บรรณศาลากอดคอกันรองไห 
พิไรรําพันตาง ๆ  พวกภิกษุอ่ืนไปเห็นเขา  จึงนําความน้ันมาพูดข้ึน  
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ที่โรงธรรมสภา  พระศาสดาเสด็จไปในที่ประชุมอันนั้น  จึงตรัส  
พระคาถานี้ 
           วน  ฉนิฺทถ  มา  รกฺุข,                ทานท้ังหลายจงตัดกิเลสดุจปา  อยา 
                                                        ไปตัดตนไม 
วนโต  ชายเต  ภย,                                เพราะภัยยอมเกิดแตกิเลสดุจปา 
เฉตฺวา  วน  วนฏ ฺจ                                ทานท้ังหลาย จงตัดกิเลสดุจปา 
นิพฺพนา  โหถ  ภิกฺขโว                                และกิเลสดุจตนไมอันต้ังอยูในปา 
                                                        ( กิเลสใหญนอย )  แลวเปนผูหา 
                                                        กิเลสมิไดเถิด  นะภิกษุทั้งหลาย 
ยาว ฺหิ  วนฏโ  น  ฉชิชฺติ                        ก็กิเลสดุจตนไม  อันต้ังอยูในปา 
อณุมตฺโตป  นรสฺส  นารสิุ,                        ของนรชน  แมมีประมาณนอย 
                                                        ยังไมขาดในเหลานารี  ตราบใด 
ปฏิพทฺธมโนว  ตาว  โส                        นรชนนั้นเปนเหมือนลูกโคที่ยังดื่ม 
วจฺโฉ  ขรีปโกว  มาตริ.                        น้ํานม  มีใจพัวพันในแมตราบน้ัน. 
                ๒๑๐.  เรื่องพระสารีบุตรเถรสัทธิวิหาริก 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภสัทธิวิหาริกของพระสารีบุตรเถระ 
ผูเปนบุตรของนายชางทอง  พระเถรเจาสอนใหเจริญอสุภกรรมฐาน 
 เธอไดเพียรพยายามเจริญอยูถึง ๔ เดือน  ก็ไมสําเร็จอะไร  พระเถรเจา 
จึงนําตัวไปเฝา  พระศาสดาจึงประทานดอกประทุมแกภิกษุนั้น  ให  
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บริกรรมโลหิตกสิณ  เธอก็ไดสําเร็จในพระกรรมฐานอันนั้น  ครั้นเห็น  
ดอกบัวเหี่ยวเศราหมอง  จึงกําหนดเทียบอุปาทินนกสังขารเห็นความ 
เปนของไมเที่ยง  เปนทุกข  เปนอนัตตาปรากฏ  พระศาสดาจึงทรง  
เปลงพระโอภาสไป  ดุจประทับในที่เฉพาะหนา  แลวจึงตรัสพระคาถานี้ 
           อุจฺฉนิฺท  สิเนหมตฺตโน,                ทานจงถอนเย่ือใยของตนเสีย 
กุมุท  สารทิกว  ปาณินา,                         เหมือนคนถอนดอกบัวที่เกิดใน 
                                                        สารทกาลดวยฝามือ 
สนฺติมคฺคเมว  พฺรหูย,                                จงเจริญทางพระนิพพานถายเดียว 
นิพฺพาน  สุคเตน  เทสิต,                        พระนิพพาน  อันพระสุคตเจา 
                                                        แสดงแลว. 
                     ๒๑๑.  เรื่องมหาธนพาณิช 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภมหาธนพาณิช  เปนชาวเมือง 
พาราณสี  จัดแจงสินคาบรรทุกเกวียนจะไปคาขายท่ีเมืองสาวัตถี  ไป 
ไดถึงกลางทางถูกฝนตกใหญถึง ๗ วัน  เลยพักอยูทีน่ั่น พระศาสดา 
ไดตรัสแกพระอานนทวา  อีก ๗ วัน  มัจจุราชจะปลงชีวิตมหาธนพาณิช 
นั้นเสีย  พระอานนทจึงทูลขอโอกาสไปตักเตือนส่ังสอน  มหาธนพาณิช 
ก็เลื่อมใส  จึงนิมนตพระภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประธาน  แลว 
บริจาคมหาทาน  พระองคทรงทําอนุโมทนาแลวจึงตรัสพระคาถานี้ 
           อิธ  วสฺส  วสิสฺสาม,ิ                        เราจะอยูตลอดฤดูฝนในท่ีนี้  
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อิธ  เหมนฺตคิมฺหิส,ุ                                ในเหมันตฤดู และคิมหฤดูทั้งหลาย 
                                                        ในท่ีนี้ 
อิติ  พาโล  วจิินฺเตติ,                                คนพาลยอมคิดผิดดังน้ี 
อนฺตราย  น  พุชฺฌติ.                                หารูสึกอันตรายอยูไม. 
                      ๒๑๒.  เรื่องนางกีสาโคตมี 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภนางกีสาโคตมี  เมื่อบุตรของนาง 
ตายแลว  ก็อุมบุตรนั้นไปเท่ียวหายา  หวังจะรักษาบุตรใหกลับเปนข้ึน  
ใครไดเห็นเขาก็เหมาวานางเปนบา  ครั้งน้ัน  มีบณัฑิตผูหน่ึงแนะนํา 
ใหนางไปเฝาพระศาสดาท่ีพระเชตวันวิหาร  นางก็ไปเฝาทูลขอยา  พระ 
บรมศาสดาจงแสดงธรรมเทศนาส่ังสอน  แลวจึงตรัสพระคาถานี้ 
           ต  ปุตฺตปสุมฺมตฺต                        ความตายยอมพาเอาชนผูมัวเมา 
พฺยาสตฺตมนส  นร                                แลว  ดวยบุตรและสัตวของเลี้ยง 
สุตฺต  คาม  มโหโฆว                                ผูมีใจของเกี่ยวแลว  ในอารมณ 
มจฺจุ  อาทาย  คจฺฉติ.                                ตาง ๆ นัน้ไป  เหมือนหวงน้ําใหญ 
                                                        พัดพาเอาชาวบานท่ีหลับแลว  ไป 
                                                        อยูฉะน้ัน.  



นักธรรมเอก - ธรรมสมบัติ (หมวด ๑๒ คาถาธรรมบทแปล) - หนาท่ี 224 

                     ๒๑๓.  เรื่องนางปฏาจาราเถรี  
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภนางปฏาจาราเถรี  เมื่อบุตร  สามี 
บิดา  มารดา  พ่ีชาย  ของนางตาย  นางก็หมดสมปฤดี  เปลือยกาย 
ไมมีผานุงหม เดินเขาไปในพระเชตวันวิหาร  กําลงัพระศาสดาจารย 
ประทานธรรมเทศนาอยูในทามกลางบริษัท  พระองคไดทอดพระเนตร  
เห็น จึงทรงเตือนใหนางมีสติ  แลวตรัสพระคาถานี้ 
           น  สนฺติ  ปุตฺตา  ตาณาย                เมื่อบุคคล  อันมัจจุราช  ครอบงํา 
น  ปตา  นป  พนฺธวา                                แลว  บุตรทั้งหลาย  มอียูเพ่ืออัน 
อนฺตเกนาธิปนฺนสฺส,                                ตานทานมัจจุราชไมได  บิดาก็ไม 
                                                        ได  ถึงพวกพองก็ไมได 
นตฺถิ  าตีสุ  ตาณตา,                        ความปองกันยอมไมมีในหมูญาติ 
เอตมตฺถวส  ตฺวา                                บัณฑิตทราบอํานาจแหงเหตุนี้แลว 
ปณฺฑิโต  สีลสวุโต,                                พึงเปนผูสํารวมแลวในศลี  พึง 
นิพฺพานคมน  มคฺค                                เรงรีบทําทางเปนที่ไปพระนิพพาน 
ขิปฺปเมว  วิโสธเย.                                ใหหมดจด.  
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                          ปกริณกวรรคท่ี ๒๑  
                   ๒๑๔.  เรื่องอัตตโนบุพพกรรม 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภบุพพกรรมของพระองค  ในกาล  
เมื่อเมืองไพศาลี  เกิดทุพภิกขภัย  มนษุยที่ยากจนก็ลมตาย  ดวย 
ความอดอาหารเปนอันมาก  จนซากศพเหม็นตลบฟุงไปท้ังเมือง 
ดวยกลิ่นปฏกิูลอันนั้น  ทาํใหเกิดอหิวาตกโรค  ทั้งหมูอมนุษยก็ 
เขาไปอยูเปนอันมาก  ชาวนครไดประชุมกันแกไขตาง ๆ  ภัยอันนั้น 
ก็ไมสงบ  จึงพรอมกันไปเฝาทูลเชิญเสด็จพระศาสดา  ซึ่งเสด็จ 
ประทับอยูกรุงราชคฤห  แลวจักแจงพระนครใหสะอาดหายปฏิกูล 
คอยรับเสด็จ  ครั้นพระองคเสด็จมาแลว  ภัยเหลาน้ันก็สงบ  ใน 
กาลเม่ือพระองคเสด็จมาและเสด็จกลับ  หมูเทพยดามนุษยตลอด 
ถึงนาคครุฑสุบรรณ  ไดกระทําสักการบูชาเปนมโหฬารเอิกเกริก 
ครั้นเสด็จกลับกรุงราชคฤหแลว  พระภิกษุทั้งหลายประชุมกันกลาว 
สรรเสริญพุทธานุภาพ  พระองคตรัสวา  อันนั้นไมใชพุทธานุภาพ 
เปนอานุภาพแหงการสละในอดีตชาติ  ที่พระองคไดกระทํามา  ในท่ีสุด 
จึงตรัสพระคาถานี้ 
           มตฺตาสุขปริจฺจาคา                        ถาผูมีปญญามาเห็นสุขอันไพบูลย 
ปสฺเส  เจ  วปุิล  สุข                                เพราะสละสุขพอประมาณ  ก็ควร 
จเช  มตฺตาสุข  ธีโร                                สละสุขพอประมาณเสีย  จะไดพบ 
สมฺปสฺส  วิปุล  สขุ.                                สุขอันไพบูลย.  
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                      ๒๑๕.  เรื่องกุกกุฏัณฑขาทิกา  
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภนางกุมาริกาคนหนึ่ง  ชอบกิน  
ฟองไก  นางไกไดเห็นนางกุมาริกานําไขของตนไปเนือง ๆ  กโ็กรธ 
ผูกอาฆาตในนางกุมาริกา  นางไกนางกุมาริกาก็เปนเวรแกกันและกัน  
ดุจเรื่องที่ ๔  ดังนี้ 
           นางไก                นางแมว                นางเน้ือ                นางยักขินี 
           นางกุมาริกา        นางไก                นางเสือเหลือง        นางกุลธิดา 
ในชาติที่สุด  นางยักขินีไดกินลูกนางกุลธิดาถึงสองครั้ง  ในครั้งท่ีสาม 
นางกุลธิดาไดพาลูกหนีเขาไปในเชตวันวิหาร  กําลังพระศาสดาเสด็จ 
ประทับแสดงธรรม  อยูทามกลางบริษัท  พระองคจึงตรัสพระคาถานี้ 
           ปรทกฺุบูปธาเนน                        บุคคลผูใด  ปรารภนาสุขเพ่ือตน 
โย  อตฺตโน  สุขมิจฺฉติ,                        เพราะความกอทุกขใหผูอ่ืน 
เวรสสคฺคสสฏโ                                บุคคลผูนั้น  ระคนอยูแลวดวย 
เวรา  โส  น  ปริมุจฺจติ.                        สังสัคคะคือเวร  ยอมไมพนจาก 
                                                        เวรได. 
                         ๒๑๖.  เรือ่งภัททิยภิกขุ 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภพวกภัททิยภิกษุ  ผูขวนขวายอยู 
แตในการประดับประดาเขียงเทารองเทา  ไมเปนอันเลาเรียนทอดทิ้ง  
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วัตตปฏิบัติของตนเสีย พระองคทรงทราบ  ใหหาตัวมาประทาน   
เทศนาสั่งสอน  แลวจึงตรัสพระคาถานี้ 
           ย  หิ  กิจฺจ  ตทปวิทฺธ,                ก็สิ่งใดท่ีควรทําส่ิงน้ันอันชนเหลาใด 
                                                        ทอดท้ิงเสียแลว 
อกิจฺจ  ปน  กยีรติ,                                แตสิ่งท่ีไมควรทํา  ไปทําเขา 
อุนฺนฬาน  ปมตฺตาน                                อาสวะทั้งหลาย  ยอมเจริญแกชน 
เตส  วฑฺฒนฺติ  อาสวา,                        เหลาน้ัน  ซึ่งเปนผูมีมานะดังไมออ 
                                                        อันยกข้ึนแลว  ผูประมาทแลว 
เยส ฺจ  สุสมารทฺธา                                สวนวาสติไปแลวในกาย  อันชน 
นิจฺจ  กายคตา  สติ,                                เหลาใดปรารภดีแลวเปนนิตย 
อกิจฺจ  เต  น  เสวนฺติ                                ชนเหลาน้ัน  หม่ันกระทําในกิจที่ 
กิจฺเจ  สาตจฺจการิโน,                                ควรทํา  ไมตองเสพกิจท่ีไมควรทํา 
สตาน  สมฺปชานาน                                อาสวะทั้งหลายของชนเหลาน้ัน 
อติถ  คจฺฉนฺติ  อาสวา.                        ซึ่งเปนผูมีสติสัมปชัญญะ  ยอม 
                                                        ถึงความส้ินไป. 
                     ๒๑๗.  เรื่องพระลกุณฏกภัททิยเถระ 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภพระลกุณฏกภัททิยเถระมาเฝาแลว 
ทูลลากลับไป  ครั้งน้ันมพีระภิกษุอาคันตุกะเปนอันมาก  มาเฝาพระ  
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ศาสดาเหมือนกัน  ไดพบทานเดินสวนทางออกไป  เมื่อพระภิกษุ  
เหลาน้ันเขาเฝาแลว พระศาสดาจึงตรัสวา  ภิกษุทั้งหลาย  ทานเห็น 
ไหม  ภิกษุที่เดินสวนทางออกไปนั้น  ฆามารดาบิดาแลว  พนทกุข  
ถึงพระนิพพาน  ขณะนั้น พระภิกษุเหลาน้ัน  เกิดความสงสัยเหลียวดู 
กันและกัน  ไมทราบในพระพุทธาธิบายจึงทูลถาม  พระองคจึงตรัส 
พระคาถานี้ 
           มาตร  ปตร  หนฺตฺวา,                บุคคลฆาตัณหาดุจมารดาดวย  ฆา 
                                                        อัสมิมานะดุจบิดาดวย 
ราชาโน  เทฺว  จ  ขตฺติเย,                        ฆาสัสสตทิฏฐิ  และอุจเฉททิฏฐิ 
                                                        ทั้งหลาย  ดุจพระราชาผูเปนกษัตริย 
                                                        สองพระองคดวย 
รฏ  สานุจร  หนฺตฺวา,                        ฆาอายตนะดุจแวนแควนพรอมดวย 
                                                        นนัทิราคะ  ดุจขุนสวยดวยไดแลว 
อนีโฆ  ยาติ  พฺราหฺมโณ,                        จะเปนพราหมณไมมีทุกข  ไปพระ 
                                                        นพิพาน 
มาตร  ปตร  หนฺตฺวา,                                บุคคลฆาตัณหาเปนดังมารดา  และ 
                                                         ฆาอัสมิมานะเปนดังบิดา 
ราชาโน  เทฺว  จ  โสตฺถิเย,                        และฆาสัสสตทิฏฐิ  และอุจเฉททิฏฐิ 
                                                        ทั้งหลาย  เปนดงัพระราชาผูเปน 
                                                        พราหมณสองพระองค  
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เวยฺยคฺฆป ฺจม  หนฺตฺวา,                        และฆาหมวด ๕ แหงนิวรณมีวิจิกิจฉา- 
                                                             นิวรณ  ดุจทางอันเสือโครงเท่ียวไป 
                                                        แลวเปนที่ ๕  ( คือฆาความสงสัย ) 
                                                        ไดแลว 
อนีโฆ  ยาติ  พฺราหฺมโณ,                        จะเปนพราหมณไมมีทุกขไปพระ- 
                                                        นพิพาน 
                      ๒๑๘.  เรื่องนายทารุสากฏิกะ 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภบุตรของนายทารุสากฏิกะ บิดา 
เปนคนเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา  บุตรก็เปนสัมมาทิฏฐิตามบิดา 
เขาไดเคยเลนขลุบกับบุตรของมิจฉาทิฏฐิคนหน่ึง  เวลาเลนระลึก 
พระพุทธคุณไปพลาง  ไดชัยชนะบุตรของมิจฉาทิฏฐิทุกคราว  จน 
บุตรของมิจฉาทิฏฐิยอมแพ  วันหน่ึงบิดาเขาไดพาเขาไปเก็บฟนใน 
ปา  พักเกวียนอยูในที่ใกลปาชา  ปลอยใหโคไปเที่ยวหากิน  ครัน้ 
ตกเย็นเขา  โคนั้นไดหนีตามฝูงโคเขาไปในเมือง  นายสากฏิกะ 
ก็เท่ียวติดตามไปพบโคในเมืองเปนเวลาย่ําคํ่า  นายทวารบาลปด 
ประตูเมืองเสียออกไมได  บุตรก็เฝาเกวียนอยูแตผูเดียวในที่นั้น  
ครั้นตกเวลากลางคืน  เขาระลึกถึงพระพุทธคุณนอนอยู  หมูอมนุษย 
ในปาชาน้ัน  ชวยกันอภิบาลรักษาไมใหเปนอันตราย  ภายหลัง  
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พระเจามคธรัฐทรงทราบประพฤติเหตุดังนั้น  จึงทรงพาเด็กนั้นไป  
เฝาพระศาสดา  ทูลสรรเสริญพระพุทธานุสสติ  และทูลถามถึงธรรม 
เหลาอ่ืน  อันมีอานุภาพเชนพุทธานุสติ ยังมีอีกหรือไม  พระองค  
จึงตรัสพระคาถานี้ 
           สุปฺปพุทฺธ  ปพุชฌฺนฺติ                สติของชนเหลาใดไปแลวในพุทธะ 
สทา  โคตมสาวกา                                ทั้งกลางวันท้ังกลางคืน  เปนนิตย 
เยส  ทิวา  จ  รตฺโต  จ                                ชนเหลาน้ัน  ชื่อเปนสาวกของ 
นิจฺจ  พุทฺธคตา  สติ,                                พระโคดม  ต่ืนอยูต่ืนดีแลวใน 
                                                        กาลทุกเม่ือ 
สุปฺปพุทฺธ  ปพุชฺฌนฺติ                                สติของชนเหลาใดไปแลวในธรรมะ 
สทา  โคตมสาวกา                                ทั้งกลางวันท้ังกลางคืน  เปนนิตย 
เยส  ทิวา  จ  รตฺโต  จ                                ชนเหลาน้ัน  ชื่อเปนสาวกของ 
นิจฺจ  ธมฺมคตา  สติ,                                พระโคดม  ต่ืนอยูต่ืนดีแลวใน 
                                                        กาลทุกเม่ือ 
สุปฺปพุทฺธ  ปพุชฺฌนฺติ                                สติของชนเหลาใดไปแลวในสังฆะ 
สทา  โคตมสาวกา                                ทั้งกลางวันท้ังกลางคืน  เปนนิตย 
เยส  ทิวา  จ  รตฺโต  จ                                ชนเหลาน้ัน  ชื่อเปนสาวกของ 
นิจฺจ  สงฺฆคตา  สติ,                                พระโคดม  ต่ืนอยูต่ืนดีแลวใน 
                                                        กาลทุกเม่ือ  
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สุปฺปพุทฺธ  ปพุชฺฌนฺติ                                สติของชนเหลาใดไปแลวในกาย   
สทา  โคตมสาวกา                                ทั้งกลางวันท้ังกลางคืน  เปนนิตย 
เยส  ทิวา  จ  รตฺโต  จ                                ชนเหลาน้ัน  ชื่อเปนสาวกของพระ  
นิจฺจ  กายคตา  สติ,                                โคดมต่ืนอยูต่ืนดีแลวในกาลทุก 
                                                        เมือ่ 
สุปฺปพุทฺธ  ปพุชฺฌนฺติ                                ใจของชนเหลาใด  ยนิดีแลวใน 
สทา  โคตมสาวกา                                ความไมเบียดเบียน  ทั้งกลางวัน 
เยส  ทิวา  จ  รตฺโต  จ                                ทั้งกลางคืน  ชนเหลาน้ัน   ชื่อเปน 
อหึสาย  รโต  มโน,                                สาวกของพระโคดม  ต่ืนอยูต่ืนดี 
                                                        แลวในกาลทกุเม่ือ 
สุปฺปพุทฺธ  ปพุชฺฌนฺติ                                ใจของชนเหลาใด  ยนิดีแลวใน 
สทา  โคตมสาวกา                                ภาวนาท้ังกลางวันทั้งกลางคืน  ชน 
เยส  ทิวา  จ  รตฺโต  จ                                เหลาน้ันชื่อเปนสาวกของพระ- 
ภาวนาย  รโต  มโน.                                โคดมต่ืนอยูต่ืนดีแลวในกาลทุกเม่ือ 
                       ๒๑๙.  เรื่องวัชชีปุตตกภิกขุ 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภพระภิกษุผูเปนราชบุตรของกษัตริย 
วัชชีละวาระราชสมบัติออกผนวช  อาศัยอยูในไพรสณฑแหงหนึ่ง  ใกล 
เมืองไพศาลี  วันหน่ึง  ไดฟงเสียงนักษัตรฤกษกึกกองในเมือง  เกิด 
ความสังเวชถึงตนวา  กลายเปนคนเลวมาอยูในปาเหมือนไมที่เขา  
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ทิ้งเสีย  มีความกระสันอยากจะสึก  จึงเขาไปเฝาทูลความน้ันแดพระ  
ศาสดา  พระองคจึงทรงแสดงเหตุแหงทุกข  แลวตรัสพระคาถานี้  
           ทุปฺปพฺพชฺช  ทุรภริม,                การบวช  เปนของยาก  การยินดี 
                                                        ในธรรมปฏิบัติ  เปนของยาก 
ทุราวาสา  ฆรา  ทุกขฺา,                        เรือนท้ังหลาย  อันบุคคลครองไมดี 
                                                        เปนทุกข 
ทุกฺโข  สมานสวาโส,                                ความอยูรวมดวยคนเสมอกัน  ( ไม 
                                                        มทีี่ยําเกรง )  เปนทุกข 
ทุกฺขานุปติตทฺธคู,                                ชนทั้งหลายผูไปทางไกล ( คือวัฏฏะ ) 
                                                        เปนผูอันทุกขตามติดไปแลว 
ตสฺมา  น  จทฺธคู  สิยา,                        เพราะเหตุนั้น  บุคคลไมพึงเปนผู 
                                                        ไปทางไกลดวย 
น  จ  ทุกขฺานุปติโต  สยิา.                        ไมพึงเปนผูอันทุกขตามติดไปดวย. 
                         ๒๒๐.  เรือ่งจิตตคฤหบดี 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภจิตตคฤหบดีเปนชาวเมืองมัจฉิ- 
กาสณฑ  วันหน่ึง  อยากจะไปเฝาพระศาสดา  ณ  เมืองสาวัตถี  จึง 
ออกจากเมืองดวยบริษัทเปนอันมาก  มาในกลางทาง  หมูเทพยดาได 
บํารุงเลี้ยงดูดวยขัชชโภชชาหาร  ใหเปนสุขสําราญทั่วถึงกัน  เวลาเขา 
เฝาพระศาสดา  เทพยดาบันดาลดอกไมทิพยใหตกลงดุจหาฝน  เวลา  
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จะกลับไป  ก็บันดาลรัตนะทั้ง ๗  ใหเต็มในเกวียนของคฤหบดี  ครั้น  
คฤหบดีกลับไปแลว  พระอานนทจึงทูลถามวา  ลาภสักการะที่เกิด 
ข้ึนแกคฤหบดีนั้น  เพราะเขามาเฝาพระองค  หรือไปในที่อ่ืน  กเ็กิด 
เหมือนกัน  พระองคจึงตรัสวา  ถึงเขาไปในท่ีอ่ืน  ก็เกิดเหมือนกัน  
และไดทรงชมคฤหบดีโดยประการตาง ๆ  แลวจึงตรัสพระคาถานี้ 
           สทฺโธ  สีเลน  สมฺปนฺโน,                ผูมีศรัทธาถึงพรอมแลวดวยศีล 
ยโสโภคสมปฺปโต,                                เอิบอ่ิมแลวดวยยศและโภคะ 
ย  ย  ปเทส  ภชติ,                                จะไปประเทศใด ๆ 
ตตฺถ  ตตฺเถว  ปูชิโต.                                ก็เปนผูอันเขาบูชาแลว  ในประเทศ 
                                                        นัน้ ๆ  แล. 
                         ๒๒๑.  เรือ่งนางจูฬสุภัททา 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภนางจูฬสุภัททา  เปนธิดาของอนาถ- 
บิณฑิกเศรษฐี  ไดไปอยูกับสามีที่เมืองอุคคนคร  ตระกูลของสามีเปน 
มิจฉาทิฏฐิ  นับถือพวกอเจลกะ  พอผัวแนะนําใหนางเลื่อมในในพวก 
อเจลกะน้ันบาง  นางไมเลื่อมใส  กลบัติเตียนพวกอเจลกะ  สรรเสริญ 
พระมหาสมณะตาง ๆ  พอผัวแมผัวจึงถามวา  เจาอาจแสดงสมณะ 
ของเจาไดหรือ นางรับวาได  จึงไดจัดแจงมหาทานไวคอยรับ  แลว 
นางระลึกถึงพระพุทธคุณอธิษฐานเชิญเสด็จพระศาสดาพรอมดวยภิกษุ- 
สงฆมารับภัตตาหารท่ีสถานแหงตน  ณ เมืองอุคคนครน้ัน  ในวันนั้น  
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อนาถปณฑิกเศรษฐี  ทูลอาราธนาเชิญเสด็จรับภัตตาหารท่ีสถาน  
แหงตน  พระศาสดาไมทรงรับ รับสั่งวาไดรับอาราธนาของ 
สุภัททาเสียกอนแลว  เศรษฐีอัศจรรยใจ  จึงทูลถามวา  นางสุภัททา  
อยูถึงอุคคนครเชิญเสด็จเมื่อไร  พระองคจึงทรงตรัสพระคาถานี้ 
           ทูเร  สนฺโต  ปกาเสนฺติ,                สัปปุรุษท้ังหลายยอมปรากฏไปได 
                                                        ในท่ีไกล 
หิมวนฺโตว  ปพฺพโต,                                เหมือนภูเขาหิมพานตฉะน้ัน 
อสนฺเตตฺถ  น  ทิสฺสนฺติ,                        อสัปปุรุษท้ังหลาย  ( ถงึอยูแลว ) 
                                                        ในท่ีนี้  ก็ยอมไมปรากฏ 
รตฺตึ  ขิตฺตา  ยถา  สรา.                        เหมือนลูกศรท่ีเขายิงไปแลว  ใน 
                                                        กลางคืน  ฉะน้ัน. 
                       ๒๒๒.  เรือ่งพระเอกวิหาริเถระ 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภพระเอกวิหาริเถระ  เปนผูชอบอยูคน 
เดียว  ไมชอบเกลื่อนกลนดวยหมูคณะ  พระภิกษุทั้งหลายไดเห็นความ 
ประพฤติของทาน  จึงนําความน้ันข้ึนกราบทูล  พระองคจึงทรงประทาน 
สาธุการ  ใหภิกษุทั้งหลายถือเอาเปนตัวอยางแลว  จึงตรัสพระคาถานี้ 
           เอกาสน  เอกเสยฺย,                        ภิกษุควรสองเสพความน่ังคนเดียว 
                                                        ความนอนคนเดียว  



นักธรรมเอก - ธรรมสมบัติ (หมวด ๑๒ คาถาธรรมบทแปล) - หนาท่ี 235 

เอโก  จรมตนฺทิโต,                                เปนผูเดียวเท่ียวไป  ไมเปนผูเกียจ- 
                                                        ครานแลว  
เอโก  ทมยมตฺตาน,                                เปนผูเดียวทรมานตนอยู 
วนนฺเต  รมิโต  สิยา.                                เปนผูยินดีแลวในที่เปนสวนแหงปา.  
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                               นิรยวรรคที่ ๒๒ 
                     ๒๒๓.  เรื่องนางสุนทรีปริพาชิกา   
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภนางสุนทรีปริพาชิกา  อาสาพวก 
อัญญดิตถีย  ไปแกลงทําเลหอุบาย  ประหนึ่งวาตนอยูในกุฎีเดียวกับ 
พระองคในเวลากลางคืน  ประชาชนบางพวก  ก็เกิดความสงสัย 
ในพระศาสดา  โพนทนาติเตียนกันตาง ๆ  พวกอัญญดิตถีย 
มีประสงค  ตออวรรณโทษอันใหญยิ่งข้ึนไปอีก  จึงไปจางพวก 
นักเลงสุรา  ใหฆานางสุนทรีนั้นเสียแลวเอาไปหมกไวในที่ใกล 
คันธกุฎีของพระศาสดา  แกลงทําคนหาศพ  ครั้นไดแลวก็ยก 
โทษโพนทนาตาง ๆ  พระเจาสาวัตถีทรงสืบสวนชําระไดความจริง 
แลว  ใหกลบัลงโทษพวกอัญญดิตถีย  ภิกษุทั้งหลายไดนําความน้ัน 
กราบทูลแดพระศาสดา พระองคจึงตรัสพระคาถานี้ 
           อภูตวาที  นิรย  อุเปติ,                ผูกลาวคําไมเปนจริง  ยอมเขาถึง 
                                                        นรก 
โย  วาป  กตฺวา  น  กโรมจิฺจาห                หรือแมผูใด  ทํากรรมชั่วแลว 
                                                        กลาวแลววา  เรายอมไมไดทํา  ดังนี้ 
                                                        ผูนั้นยอมเขาถึงนรกเหมือนกัน 
อุโภป  เต  เปจฺจ  สมา  ภวนฺติ                คนทั้ง ๒ ซึ่งเปนผูมีกรรมชั่วชา 
นิหีนกมมฺา  มนุชา  ปรตฺถ.                        นั้น  ละโลกนี้ไปแลว  ยอมเปน 
                                                        ผูเสมอกัน  ( ดวยคติ )  ในโลกหนา.  
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                          ๒๒๔.  เรื่องทุกขปฬิตสัตว 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภสัตวทั้งหลาย  อันอานุภาพแหงผล   
ของทุจริตเบียดเบียนแลว สัตวพวกน้ัน  ไดเปนภิกษุลามก  ในครั้ง 
ศาสนาพระกัสสปทศพล  มาในศาสนานี้  ไดเกิดเสวยผลของกรรม 
อันนั้นอยูที่เขาคิชฌกูฏ มกีายกับเครื่องบริขาร อันรุงโรจนดวย 
 เพลิง  พระโมคคัลลานเถระไดไปเห็นแลว  จึงพูดกับพระลักษณเถระ 
ในที่เฉพาะพระพักตรแหงพระศาสดา พระองคจึงตรัสพระคาถานี้ 
           กาสาวกณฺา  พหโว,                คนเปนอันมากผูมีผากาสาวะที่คอ 
                                                        ( คนนุงผาเหลือง ) 
ปาปธมฺมา  อส ฺตา,                        มีธรรมลามก  ไมสํารวมแลว 
ปาปา  ปาเปหิ  กมฺเมหิ                        คนลามกเหลาน้ันยอมเขาถึงนรก 
นิรย  เต  อุปปชฺชเร.                                ดวยกรรมท้ังหลายอันลามก. 
                    ๒๒๕.  เรื่องอวัคคุมุทาตีริยภิกขุ 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภพวกวัคคุมุทาตีริยภิกขุ  พากัน 
อวดอุตตริมนุสสธรรมเลีย้งชีพ  ในกาลเม่ือเกิดทุพภิกขภัย พระองค 
ทรงทราบ จึงทรงติเตียนโดยอเนกปรยิาย  แลวทรงบัญญัติสิกขาบท 
หามภิกษุบริษัททั่วไป  เมื่อจะทรงประทานโอวาทส่ังสนภิกษุเหลาน้ัน 
จึงตรัสพระคาถานี้  
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           เสยฺโย  อโยคุโฬ  ภตฺุโต                        กอนเหล็กที่ รอน  มีอันเปรียบ 
ตตฺโต  อคฺคิสิขูปโม,                                        ดวยเปลวแหงไฟ  อันบรรพชติ 
                                                                 ผูทุศีลบรโิภคแลว  ยังดีกวา 
ย ฺเจ  ภุ ฺเชยฺย  ทุสฺสีโล                                บรรพชิตผูทุศีล  ไมสํารวมแลว 
รฏปณฺฑ  อส ฺโต.                                บรโิภคกอนขาวของชาวเมือง  จะ 
                                                                ดีอะไร. 
                      ๒๒๖.  เรื่องเขมกเศรษฐีบุตร 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภเศรษฐีบุตรชื่อเขมกะ  เปนหลาน 
ของอนาถปณฑิกเศรษฐี  เปนคนรูปสวย  หญิงใดไดเห็นแลวตอง 
รัก  จึงเปนทางใหเขาประพฤติกามมิจฉาจารอยูเนือง ๆ  ทาน 
อนาถปณฑิกเศรษฐี  จึงนําตัวหลายชายนั้นไปเฝา  ทูลขอใหทรง 
แสดงธรรมสั่งสอน  พระองคจึงตรัสพระคาถาน้ี 
จตฺตาริ  านานิ  นโร  ปมตฺโต                ชายผูประมาทแลว  สองเสพ 
อาปชฺชตี  ปรทารูปเสวี,                        ภรรยาของชายอ่ืน  ยอมถึง 
                                                        ฐานะ ๔ 
อปฺุญลาภ  น  นิกามเสยยฺ,                ที่ ๑ ความไดสิ่งมิใชบุญ  ที่ ๒ 
                                                        ความนอนไมไดตามปรารถนา 
นินฺท  ตติย  นิรย  จตุตฺถ,                        ที่ ๓ ความนินทา  ที่ ๔ นรก  
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อปุ ฺลาโภ  จ  คตี  จ  ปาปกา,        ( ฐานะ ๔ อีกอยางหนึ่ง )  คือ 
                                                         ความไดสิ่งมิใชบุญ ๑  คติชั่วชา ๑  
ภีตสฺส  ภีตาย  รตี  จ  โถกิกา                ความยินดีของชายผูกลัวแลว  กับ 
                                                        ดวยหญิงผูกลัวแลว  เปนของ 
                                                        นอย ๑ 
ราชา  ทณฺฑ  ครุก  ปเณติ,                        พระราชา  ยอมลงพระราชอาชญา 
                                                        อันหนัก ๑ 
ตสฺมา  นโร  ปรทาน  น  เสเว.                 เพราะเหตุนั้น  ชายไมควรเสพ 
                                                        ภรรยาของชายอ่ืน. 
                         ๒๒๗.  เรื่องทุพพจภิกขุ 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภภิกษุวายากรูปหน่ึง  มีภิกษุอ่ืน 
มาถามถึงการถอนหญาวา  มีโทษอยางไร  เธอตอบวา  เมื่อแสดง 
แลวจะมีโทษอยางไร  วาแลวก็ถอนหญาใหภิกษุนั้นดู  พระภกิษุ 
ทั้งหลายจงนําความน้ันทูลพระศาสดา  พระองคจึงทรงติเตียนโดย 
อเนกปริยาย  แลวจึงตรัสพระคาถาน้ี 
           กุโล  ยถา  ทุคฺคหิโต                        หญาคาอันบุคคลจับไมดีแลว  ( ดึง 
หตฺถเมวานุกนฺตติ,                        มา )  ยอมบาดเอามือนั่นเองฉันใด 
สาม ฺ  ทปฺุปรามฏ,                        คุณเครื่องเปนสมณะ  อันบรรพชิต 
                                                        ลบูคลําแลวชั่ว  
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นิรยายูปกฑฺฒติ,                        ยอมฉุดไปในนรก  ฉันนั้น   
ยงฺกิ ฺจิ  สิถิล  กมฺม,                        การงานอันหน่ึงอันใดที่ยอหยอนดวย 
สงฺกิลิฏ ฺจ  ย  วต,                        วัตรอันใดที่เศราหมองแลวดวย 
สงฺกสฺสร  พรฺหฺมจริย,                        พรหมจรรยอันใด  ที่ตนระลึกดวย 
                                                ความรังเกียจดวย 
น  ต  โหติ  มหปฺผล,                        กิจ ๓ อยางนั้น  ยอมเปนของไมมี 
                                                ผลมาก 
กยิรา  เจ  กยริาเถน,                        ถาบุคคลทํา  ก็พึงทํากิจน้ันเถิด 
ทฬฺหเมน  ปรกฺกเม,                        แตพึงพากเพียรทํากิจน้ันใหจริง 
สิถิโล  หิ  ปรพฺิพาโช                          เพราะวาสมณธรรมเครื่องละเวน 
                                                ที่ยนหยอน 
ภิยฺโย  อากิรเต  รช.                        ยิ่งโปรยโทษดุจธุลี. 
                      ๒๒๘.  เรื่องอิสสาปกตอิตถี 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภหญิงข้ีหึงคนหน่ึง  สามีไดทาสี 
ในเรือนเปนภรรยานอย  วันหน่ึงสามีไมอยู  นางจึงจับทาสีนั้นมัด 
เขาแลวตัดหูและตัดจมูกเสีย  แลวเอาไปขังซอนไวในหอง  ครั้นสามี 
กลับมาแกลงชวนสามีใหไปฟงธรรมเสียที่เชตวันวิหาร  เวลาน้ันมี 
ญาติของนางมาท่ีเรือน  ไดเปดประตูเขาไปในเรือนเห็นนางทาสีนั้น  
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ก็มีจิตกรุณาปลอยใหนางทาสีนั้นออก  นางทาสีนั้นจึงไปยังเชตวันวิหาร  
กราบทูลความน้ันแดพระศาสดา  ในทามกลางบริษัท  พระองคจึงตรัส  
พระคาถานี้ 
           อกต  ทุกฺกฏ  เสยฺโย,                กรรมชั่วอันบุคคลไมทําดีกวา 
ปจฺฉา  ตปฺปติ  ทุกฺกฏ,                        เพราะวากรรมชั่ว  ยอมใหเดือด 
                                                        รอนภายหลัง 
กต ฺจ  สุกต  เสยฺโย                                ก็บุคคลทํากรรมใดแลว  ยอมไม 
ย  กตฺวา  นานุตฺปฺปติ,                                เดือดรอนในภายหลัง  กรรมนั้น 
                                                        เปนกรรมดี  อันบุคคลทําแลวดี. 
                         ๒๒๙.  เรือ่งอาคันตุกภิกขุ 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภภิกษุอาคันตุกะเปนอันมาก  พระ 
ภิกษุพวกน้ัน  ไดไปจําพรรษาอยูที่ปจจันตประเทศแหงหนึ่ง  ในเดือนตน 
อยูเปนสุขสําราญ  ตอนั้นไปไมเปนผาสุก  ดวยพวกโจรมาเบียดเบียน 
ที่โคจรคาม  ครั้นออกพรรษาแลวมาเฝา  ทูลความน้ันใหทรงทราบ 
พระองคจึงตรัสวา  ชื่อวาความอยูสําราญเปนนิตย  อันบุคคลไดโดยยาก 
ควรภิกษุจะรักษาตน  เหมือนอยางมนุษยรักษาเมืองฉะน้ัน  ดังนี้แลว 
จึงตรัสพระคาถานี้  
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           นคร  ยถา  ปจฺจนฺต                        เมืองที่ต้ังอยูปลายแดน  อันเขา  
คุตฺต  สนฺตรพาหิร,                                รักษาแลว  ทั้งภายในภายนอก 
                                                        ฉันใด 
เอว  โคเปถ  อตฺตาน,                                ทานท้ังหลาย  ควรรกัษาตน  ฉันนั้น  
ขโณ  โว  มา  อุปจฺจคา,                        ขณะอยาลวงทานท้ังหลายไปเสีย 
ขณาตีตา  หิ  โสจนฺติ                                เพราะวา  บุคคลท้ังหลาย  ที่มีขณะ 
นิรยมฺห ิ สมปฺปตา.                                อันลวงไปเสียแลว  ตองเบียดเสียด 
                                                        กนัเศราโศกอยูในนรก. 
                                 ๒๓๐.  เรื่องนิคัณฐะ 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภพวกนิครนถ  วันหน่ึง  ภิกษุทั้งหลาย 
ประชุมพูดกนัวา  พวกนิครนถ  ยังมีความละอายนุงผาดีกวาพวกอเจลกะ 
ที่ไมนุงผา  พวกนิครนถไดยินเชนนั้น  จึงกลาวถอยคําโตเถียงกับภิกษุ 
ตาง ๆ  ภิกษุทั้งหลาย  จึงนําความน้ันทูลพระศาสดา  พระองคจึงตรัส 
พระคาถานี้ 
           อลชฺชติาเย  ลชฺชนติฺ                สัตวทั้งหลาย  ยอมละอายในส่ิงท่ี 
ลชฺชิตาเย  น  ลชฺชเร                                ไมนาละอาย  ยอมไมละอายในส่ิง 
มิจฺฉาทิฏ ิสมาทานา                                ที่นาละอาย  เปนผูถือม่ันความ 
สตฺตา  คจฺฉนฺติ  ทุคฺคตึ,                        เห็นผิด  ( อยางนี้ )  ยอมไปสูทุคติ,  
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อภเย  ภยทสสฺิโน                        สัตวทั้งหลาย  ผูมีความเห็นในสิ่ง  
ภเย  จ  อภยทสฺสิโน                        ไมนากลัว  วาเปนสิ่งนากลัว  ม ี
มิจฺฉาทิฏ ิสมาทานา                        ความเห็นในสิ่งนากลัวว  วาเปนสิ่ง 
สตฺตา  คจฺฉนฺติ  ทุคฺคตึ.                ไมนากลัว  เปนผูถือม่ันความเห็น 
                                                ผิด  ( อยางนี้ )  ยอมไปสูทุคติ. 
                           ๒๓๑.  เรื่องดิตถิยสาวก  
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภพวกดิตถิยสาวก  หามบุตรของตน 
ไมใหไหว  ไมใหเขาไปหาพวกสมณศักยบุตร  วันหนึ่ง  บุตรของเขา 
ไดไปเลนอยูกับบุตรของอุบาสก  ขางเชตวันวิหาร  อยากนํ้า  เขาไปใน 
วิหาร  ไดฟงพระธรรมเทศนาเกิดอจลศรัทธา  มั่นในไตรสรณคมน 
และศีลแลว  กลับไปเลาใหบิดาฟง  บิดาไดฟงก็โทมนัสแคนบุตรเปน 
กําลัง  ครั้นไดฟงอธิบายของเพ่ือนบาน  หายแคนแลวจึงนําบุตรไปสู 
เชตวันวิหาร  มอบตัวถวายพระศาสดา  เมื่อพระองคจะแสดงธรรมให 
เขากลับเปนสัมมาทิฏฐิ  จึงตรัสพระคาถานี้ 
           อวชฺเช  วชฺชมติโน                สัตวทั้งหลาย  ผูมีความรูในสิ่งท่ี 
วชฺเช  อวชฺชทสฺสิโน                        หาโทษมิได  วาเปนสิ่งท่ีมีโทษ 
มิจฺฉาทิฏ ิสมาทานา                        มคีวามเห็นในสิ่งท่ีมีโทษ  วาเปน 
สตฺตา  คจฺฉนฺติ  ทุคฺคตึ,                สิ่งหาโทษมิได  ถือม่ันความเห็น 
                                                ผิด  ( อยางนี้ )  ยอมไปสูทุคติ,  
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วชฺช ฺจ  วชฺชโต  ตฺวา                สวนวา  สัตวทั้งหลาย  ผูรูจักสิ่งท่ี 
อวชฺช ฺจ  อวชฺชโต                        มีโทษ  โดยความเปนสิ่งท่ีมีโทษ  
สมฺมาทิฏ ิสมาทานา                        และรูจักสิ่งท่ีหาโทษมิได  โดย 
สตฺตา  คจฺฉนฺติ  สุคตึ.                        ความเปนสิ่งที่หาโทษมิได  ถือม่ัน 
                                                ความเห็นถูก  ( อยางนี้ )  ยอมไปสู 
                                                สุคติ.   
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                                   นาควรรคท่ี ๒๓  
                               ๒๓๒.  เรื่องพระองค 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภพระองคเอง  ครั้งหนึ่ง  พระองค 
ไดทอดพระเนตรเห็นอุปนิสัยอนาคามิผล  ของพราหมณ  พราหมณี  
ผูเปนบิดามารดาของนางมาคันทีย  ณ แวนแควนกุรุ  จึงเสด็จไป  ณ 
ที่นั้น  พราหมณไดเห็นพระบวรรูปของพระศาสดา  งามพรอมดวยพระ 
ลักษณะ จึงทูลถวายธิดาของตน  พระองคไมทรงรับ  กลับทรงแสดง 
อาทีนพโทษของกาม  ใหสองพราหมณดํารงอยูในอนาคามิผล  สวน 
นางมาคันทีย  มีความแคนเคืองพระศาสดาวา  แกลงติเตียนตน  จึง 
ผูกอาฆาตในพระองคมาต้ังแตครั้งน้ัน  ภายหลังนางไดเปนมเหสีของ 
พระเจาอุเทน ณ  เมืองโกสัมพี  เห็นพระองคเสด็จเขาไปในนครนั้น  จึง 
ใชใหคนไปบริภาษขับไลโดยประการตาง ๆ  พระอานนทจึงทูลเชิญ 
เสด็จไปเสียเมืองอ่ืน  พระองคจึงตรัสวาอธิกรณเกิดในที่ไหน  ให 
ระงับในที่นั้น  แลวจึงไปตอภายหลัง  การอดทนตอถอยคําท่ีเขากลาว 
ลวงเกิน  เปนภาระของเรา  แลวจึงตรัสพระคาถานี้ 
           อห  นาโคว  สงฺคาเม                เราจักอดกลั้นถอยคําท่ีเขากลาว 
จาปาโต  ปติต  สร                                ลวงเกิน  เหมือนชางอดกลั้นลูกศร 
อติวากฺย  ติติกฺขิสฺส                                ที่ตกจากแลงในสงคราม  ฉะนั้น 
ทุสฺสีโล  ห ิ พหุชฺชโน,                                เพราะวาชนทุศีลมีมาก 
ทนฺต  นยนฺติ  สมิตึ,                                บุคคลท้ังหลาย  ยอมนําสัตวพาหนะ 
                                                        ทีฝ่กแลวไปสูที่ประชุม  
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ทนฺต  ราชาภริูหติ,                                พระราชา  ยอมทรงสัตวพาหนะ 
                                                        ทีฝ่กแลว  
ทนฺโต  เสฏโ  มนุสฺเสสุ                        ในมนุษยทัง้หลาย  ผูใดอดกลั้น 
โยติวากฺย  ติติกฺขติ,                                ถอยคําท่ีเขากลาวลวงเกิน  ไดอยู  
                                                        ผูนั้นชื่อวาฝกตนแลว 
                                                        ประเสริฐสุด 
วรมสฺสตรา  ทนฺตา                                มาอัศดร  มาสินธพผูอาชาไนย 
อาชานียา  จ  สินฺธวา                                และกญุชรมหานาคทั้งหลาย  ที ่
กุ ฺชรา  จ  มหานาคา,                        เขาฝกแลว  เปนสัตวประเสริฐ 
อตฺตทนฺโต  ตโต  วร.                                บุคคลมีตนอันฝกหัดแลวประเสริฐ 
                                                        กวาสัตวพาหนะนั้น. 
                   ๒๓๓.  เรื่องหัตถาจริยบุพพกภิกขุ 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภภิกษุผูเคยเปนนายหัตถาจารย  วัน 
หน่ึง  เธอไดไปท่ีฝงแมน้ําอจีรวดี  กับดวยภิกษุทั้งหลาย  เห็น 
นายควาญชางกําลังทรมานชางตกมันเชือกหน่ึงอยู  เธอจงพูดกับภิกษุ 
เหลาน้ันวา  ถานายควาญชางเอาขอสับลงที่ตรงนั้น  ชางน้ันก็จะหาย 
อาละวาด  นายควาญชางไดยิน  ก็ทําตามคําของภิกษุนั้น  ชางก็ 
เรียบรอยตามประสงค  ครั้นกลับมาแลว  ภิกษุทัง้หลายจึงนําความ 
นั้นข้ึนกราบทูลพระศาสดา  พระองคจึงทรงส่ังสอนใหทรมานตนแลว  
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จึงตรัสพระคาถานี้   
           น  หิ  เอเตหิ  ยาเนหิ                บุคคล  ผูฝกตนแลว  ยอมไปสูทิศ 
คจฺเฉยฺย  อคต  ทิส                                ที่ยังไมเคยไปแลว  ( คือพระ 
ยถาตฺตนา  สุทนฺเตน                                นิพพาน )  ดวยตนท่ีฝกแลว  ฝกด ี
ทนฺโต  ทนฺเตน  คจฺฉติ.                        แลวไดฉันใด  บุคคลพึงไปสูทิศที่ 
                                                        ยังไมเคยไปแลว  ดวยยานท้ังหลาย 
                                                        เหลาน้ันฉันนั้น  หาไดไม. 
                   ๒๓๔.  เรื่องปริชิรณพราหมณบุตร 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภบุตร ๔ คนของพราหมณเฒาผูหน่ึง 
ในกาลเมื่อมารดาทํากาลกิริยาแลว  พราหมณเฒาผูเปนบิดา  จึงแบง 
ปนทรัพยสมบัติ  ใหแกบตุรทั้ง ๔ คนหมด  แลวอาศัยบุตรอยู  ครั้น 
เห็นบุตรเขาไมนําพา  ก็โทมนัสไปบวชเปนตาปะขาว  เท่ียวขอทาน 
เลี้ยงชีพ  ไมแลเห็นใครที่จะเปนที่พ่ึง  จึงเขาไปเฝาพระศาสดา  ทูลความ 
นั้นใหทรงทราบ  พระองคจึงประทานพระคาถาภาษิต  ใหพราหมณ 
นําไปกลาวในท่ีประชุม  บุตรทั้ง ๔ กก็ลับใจ  ดํารงในปตุปฏฐานธรรม 
พระศาสดาจึงอนุโมทนายกตัวอยาง  เมื่อครั้งพระองคเสวยพระชาติ 
เปนชาง  เลี้ยงมารดาอยูที่ปาหิมพานต พระเจาพาราณสีทรงทราบ 
รับสั่งใหนายหัตถาจารยไปจับมาได  ใหเลี้ยงดูดวยโภชนาหารตาง ๆ 
ก็ไมปรารถนาจะบริโภค  พระราชาจึงรับสั่งถาม  ชางน้ันก็ทูลความ  
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ที่ตนยังกําลังเลี้ยงมารดาอยู  พระเจาพาราณสีทรงเลื่อมใส  ปลอย  
ใหชางน้ันกลับไปตามเดิม ในที่สุดอดีตนิทาน  จึงตรัสพระคาถานี้ 
           ธนปาลโก  นาม  กุ ฺชโร,                กุญชรชือ่ธนบาล  
กฏกปฺปเภทโน  ทุนฺนิวารโย,                เปนสัตวตกมันกลา  หามไดโดย 
                                                        ยาก 
พทฺโธ  กพล  น  ภุ ฺชติ,                        อันเขาตกปลอกไวแลว  ยอม 
                                                        ไมบริโภคอาหาร 
สุมรติ  นาควนสฺส  กุ ฺชโร.                        กญุชรระลึกอยูแตปา  เปนที่อยู 
                                                           ของชาง. 
                    ๒๓๕.  เรื่องพระเจาปเสนทิโกศล 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภพระเจาปเสนทิโกศล  วันหนึ่ง 
เสวยพระกระยาหารมากเกินพอดี  อึดอัดพระหฤทัยไมผาสุก  จึงไปเฝา 
ทูลความน้ันแดพระศาสดา  เมื่อพระองคจะทรงแสดงโทษของการท่ี 
บริโภคอาหารมากเกินสวน จึงตรัสพระคาถาน้ี 
           มิทฺธี  ยทา  โหติ  มหคฺฆโส  จ,                เม่ือใดบุคคลยอมเปนผูข้ีหาวนอน 
                                                                ดวย  กินจุดวย 
นิทฺทายิตา  สมฺปริวตฺตสายี,                                มีปกติหลับนอนกลิ้งเกลือก 
มหาวราโหว  นิวาปปุฏโ,                                เหมือนหมูใหญ  ที่เขาเลี้ยงแลว 
                                                                ดวยเหย่ือดวย  
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ปุนปฺปุน  คพฺภมุเปติ  มนฺโท.                        เมื่อน้ัน  เขายอมเปนคนเขลาเขาถึง  
                                                                ครรภ  ( ปฏิสนธิ )  บอย ๆ.  
                      ๒๓๖.  เรื่องสานุสามเณร 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภสานุสามเณร  เปนบุตรของ 
อุบาสิกาผูหนึ่ง  เธอเปนผูถึงพรอมดวยวัตตปฏิบัติ  ทั้งเปนผูฉลาดใน 
เทศนา  ภายหลังมีความกระสันอยากจะสึก  จึงไปหามารดาปรารภเหตุ 
นั้น  มารดาไมพอใจไดหามปรามตาง ๆ  ขณะนั้นมีนางยักขินีตนหนึ่ง 
ไดเคยเปนมารดาของสามเณรน้ันมาในอดีตชาติ  ทราบเหตุดังนั้น 
ปรารถนาจะไมใหสึก  จึงมาสิงสามเณรน้ัน  แลวทําอาการตาง ๆ 
อุบาสิกาผูเปนมารดาก็ตกใจ  กลัวสามเณรน้ันจะทํากาลกิริยา  รองไห 
รําพันไปตาง ๆ  หมูชาวบานก็พากันมาดูเปนอลหมาน  ครั้นนาง 
ยักขินีออกไปแลว  สามเณรไดสติรูสึกตนลืมตาข้ึนเห็นมารดารองไห 
และผูคนวุนวายอยูเชนนั้น   จึงไดถามมารดา ๆ  จึงเลาเหตุอันนั้นใหฟง 
แลวกลาวตักเตือนส่ังสอนโดยประการตาง ๆ  สามเณรก็สลดใจให 
ปฏิญาณวาจะไมสึก  ตอมาภายหลังไดอุปสมบทเปนภิกษุแลว  พระ 
ศาสดาไดทรงเทศนาสั่งสอนใหฝกหัดจิต  แลวจึงตรัสพระคาถานี้ 
           อิท  ปุเร  จิตฺตมจาริ  จาริก                ในกอน  จิตนี้ไดเที่ยวจาริกไป 
เยนิจฺฉก  ยตฺถกาม  ยถาสุข,                        ตามปรารถนาตามใครตามสบาย  
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ตทชฺชห  นิคฺคหิสฺสามิ  โยนิโส,                        เราจักขมจิตน้ันโดยแยบคายวันนี้ 
หตฺถึ  ปภินฺน  วิย  องฺกุสคฺคโห.                        ดังควาญชางถือขอขมชางตกมัน  
                                                                ฉะน้ัน. 
                         ๒๓๗.  เรื่องปาเวรกหัตถี    
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภชางชื่อปาเวรกะ  ของพระเจาโกศล  
เมื่อยังหนุมอยูเปนชางมีกําลัง  เคยเชาในสงครามมาก ครั้นแกลง 
กําลังก็ลดนอยถอยลง  วันหน่ึง ไปเที่ยวหากิน  ลงไปติดหลมอยู 
ในสระข้ึนไมได  พระเจาโกศลจึงรับสั่งใหนายหัตถาจารยจัดการเอา 
ชางข้ึน นายหัตถาจารยจึงจัดการทําเหมือนกองทัพ  ตีกลองเอิกเกริก 
ปาเวรกหัตถี  ก็เกิดมานะ  ข้ึนจากหลมไดโดยเร็วพลัน  พระภิกษุ 
ทั้งหลายไดเห็นแลว จึงนําความน้ันทูลพระศาสดา  พระองคจึงตรัส 
สอนภิกษุทั้งหลาย ใหเอาอยางชางนั้น  แลวจึงตรัสพระคาถาน้ี 
           อปฺปมาทรตา  โหถ.                        ทานท้ังหลาย  จงเปนผูยินดีแลว 
                                                        ในความไมประมาทเถิด 
สจิตฺตมนุรกฺขถ                                        จงระวังรักษาจิตของตน 
ทุคฺคา  อุทฺธรถตฺตาน,                                จงยกตนข้ึนเสียจากหลม 
ปงฺเก  สนฺโนว  กุ ฺชโร.                        เหมือนกุญชรท่ีจมแลว  ในหลม 
                                                        ถอนตนข้ึนจากหลมฉะน้ัน.  
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                      ๒๓๘.  เรื่องสัมพหุลภิกขุ 
           พระศาสดา  ทรงปรารภพระภิกษุเปนอันมาก  มีพระอานนท 
เปนประธาน  พากันไปเฝา  ในกาลเมือ่พระองคหลีกความวิวาทของ 
ภิกษุชาวเมืองโกสัมพี  ไปจําพรรษาอยูที่ปารักขิตวัน  พระอานนท 
จึงใหภิกษุทั้งหลายพักอยูขางนอกกอน  เขาไปเฝาแตผูเดียว  เวลานั้น  
ชางปาริเลยยกะแลเห็น  จึงฉวยทอนไมว่ิงแลนมา  พระองคจึงตรัส 
หาม  ชางนั้นก็หยุด  ครัน้เห็นพระอานนทมาเฝา  ไมวางบริขารของตน 
ในที่ประทับของพระศาสดา  ก็มีความเลื่อมใส  พระอานนทจึงทูลความ 
ที่ตนใหภิกษุเหลาน้ันพักอยูภายนอกใหทรงทราบ  พระองคจึงประทาน 
โอกาส  เธอเหลาน้ันเขาเฝาแลว  ทูลถามถึงผาสุกวิหาร  พระองคจึง 
ตรัสพระคาถานี้ 
           สเจ  ลเภถ  นิปก  สหาย                        ถาบุคคล  ไดปราชญผูมีปญญา 
สทฺธึ  จร  สาธุวิหาริ  ธีร,                                ดํารงรักษาตัวมีธรรมเครื่องอยูอัน 
                                                                ด ี เปนสหายเท่ียวไปดวยกัน 
อภิภุยฺย  สพพฺานิ  ปริสฺสยานิ                        ควรดีใจมีสติ  ปองกันอันตราย 
จเรยฺย  เตนตฺตมโน  สตีมา,                                ทั้งปวง  เที่ยวไปกับสหายน้ัน 
โน  เจ  ลเภถ  นิปก  สหาย                                ถาไมพึงไดปราชญผูมีปญญา  ดํารง 
สทฺธึ  จร  สาธุวิหาริ  ธีร,                                รักษาตัว  มีธรรมเครื่องอยูอันดี 
                                                                เปนสหายเท่ียวไปดวยกัน  
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ราชาว  รฏ  วิชิต  ปหาย                                ควรเปนผูเดียวเที่ยวไป  เหมือน  
เอโก  จเร  มาตงฺคร ฺเว  นาโค,                  พระราชาทรงละแวนแควนที่ชนะ 
                                                                แลว  ( หรอื )  เหมือนชางชื่อ  
                                                                มาตังคะละโขลงแลว  เปนผูเดียว 
                                                                เที่ยวไปอยูในปาฉะน้ัน 
เอกสฺส  จริต  เสยฺโย,                                        ความเที่ยวไป  แหงคน ๆ  เดยีว 
                                                                ประเสริฐกวา 
นตฺถิ  พาเล  สหายตา,                                ความเปนสหาย  ยอมไมมีในคน 
                                                                พาล 
เอโก  จเร  น  จ  ปาปานิ  กยิรา                        พึงเปนผูเดียวเที่ยวไปเหมือนชาง 
อปฺโปสฺสุโก  มาตงฺคร ฺเว                        ชื่อมาตังคะ  ผูมีความขวนขวาย 
นาโค.                                                        นอย  เที่ยวไปอยูในปาฉะนั้นดวย 
                                                                ไมควรทําบาปทั้งหลายดวย. 
                                ๒๓๙.  เรื่องมาร 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภมาร  เขาไปเฝาพระองค ทูลให 
เสด็จออกเสวยราชสมบัติ  พระองคตรัสถามถึงความประสงคของมาร ๆ 
จึงทูลวา  พระองคบริบูรณดวยอิทธิบาทท้ัง ๔  อาจอธิษฐานเขาหลวง 
ใหเปนทองท้ังหมดได  ถาพระองคเสด็จออกเสวยราชยแลว  ขาพระองค  
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จักไดทองของพระองคบาง  พระศาสดาจึงตรัสตอบวา  สองเทา  
ภูเขาทอง  ก็ยังไมพอแกคน ๆ เดียว  โอวาทของทานกับของเรา 
คนละอยาง  เราไมตองหารือแกทาน  ดังนี้  แลวจึงตรัสพระคาถานี้ 
           อตฺถมฺหิ  ชาตมฺห ิ สุขา  สหายา,                สหายท้ังหลายนําสุขมา  ในเมื่อ  
                                                        ความตองการเกิดข้ึน 
ตุฏ ี  สขุา  ยา  อิตรีตเรน,                        ความยินดีดวยพัสดุนอกน้ี ๆ  ( คือ 
                                                        ตามมีตามได )  ใด  ความยินดีนั้น 
                                                        นําสุขมา 
ปฺุ  สุข  ชีวิตสงฺขยมหฺิ,                        บุญนําสุขมา  ในคราวเปนที่สิ้นไป 
                                                        แหงชีวิต 
สพฺพสฺส  ทุกขฺสฺส  สุข  ปหาน,                ความละทุกขทั้งปวงเสียได  นําสุข 
                                                        มา 
สุขา  มตฺเตยฺยตา  โลเก,                        ความเปนผูเกื้อกูลแกมารดา นํา 
                                                        สขุมาในโลก 
อโถ  เปตฺเตยฺยตา  สุขา,                        อน่ึง  ความเปนผูเกื้อกูลแกบิดา 
                                                        นําสุขมา 
สุขา  สาม ฺตา  โลเก,                        ความเปนผูเกื้อกูลแกสมณะ  นํา 
                                                        สขุมาในโลก 
อโถ  พฺรหฺม ฺตา  สุขา,                        อน่ึง  ความเปนผูเกื้อกูลแก 
                                                        พราหมณ  นําสุขมา 
สุข  ยาว  ชรา  สีล,                                ศีลนําสุขมาตราบเทาชรา  
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สุขา  สทฺธา  ปติฏ ิตา,                        ความเชื่อท่ีต้ังม่ันแลว นําสุขมา 
สุโข  ป ฺาปฏิลาโภ,                        ความไดปญญา นําสุขมา  
ปาปาน  อกรณ  สขุ.                                ความไมทําบาปทั้งหลาย  นําสุขมา.   
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                                  ตัณหาวรรคท่ี ๒๔  
                               ๑๔๐.  เรื่องกบิลมจัฉะ 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภปลาตะเพียนทองชื่อกบิลตัวหนึ่ง  
มีกลิ่นที่ปากเหม็นรายกาจ  ดวยบุรพกรรมในครั้งศาสนาพระกัสสป- 
สัมมาสัมพุทธเจา  เปนภิกษุพหุสูตมีบริวารมาก  อาศัยลาภตัณหา 
เปนเหตุ  กลบัธรรมวินัยวามิใชธรรมวินัย  แสดงส่ิงที่มิใชธรรมวินัย 
วาเปนธรรมวินัย  ครั้นทาํกาลกิริยาแลว  ไดไปบังเกิดในอเวจีมหา- 
นรกส้ินพุทธันดรหน่ึง มาในพุทธกาลน้ีไดเกิดเปนปลาใหญอยูในแมน้ํา 
อจีรวดี  ชาวประมงจับไดเห็นเปนปลาประหลาด  จึงนําไปถวาย 
พระเจาปเสนทิโกศล  พระราชาจึงใหคนนําปลานั้นไปยังเชตวันวิหาร 
เฝาพระศาสดา  ทูลถามบุรพกรรมของปลานั้น  พระองคจึงทรงแสดง 
บุรพกรรมของปลานั้นโดยนัยดังกลาวมา  แลวประทานธรรมมีกถา 
ตรัสพระคาถานี้ 
           มนุชสฺส  ปมตฺตจาริโน                        ตัณหาดุจเถายานทราย  ยอม 
ตณฺหา  วฑฒฺติ  มาลุวา  วิย,                        เจริญแกคนผูมีปกติประพฤติดวย 
                                                                ความเปนผูประมาทแลว 
โส  ปริปฺลวติ  หรุาหุร,                                        เขายอมเรรอนไปสูภพนอยใหญ 
ผลมิจฺฉ  ว  วนสิมึ  วานโร,                                ดังวานรท่ีปรารถนาผลไมอยู  โลด 
                                                                ไปในปาฉะน้ัน.  
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ย  เอสา  สหเต  ชมมฺี                        ตัณหานี้เปนของลามก  มีอันสราน 
ตณฺหา  โลเก  วิสตฺติกา,                ไปในอารมณตาง ๆ ในโลก  ยอม  
                                                ครอบงําบุคคลใดได 
โสกา  ตสฺส  ปวฑฺฒนฺติ,                ความโศกท้ังหลาย  ยอมเจริญแก  
                                                บุคคลนั้น 
อภิวุฏว  วีรณ,                                ดุจหญาคมบางอันฝนตกรดแลว 
                                                เจริญอยูฉะน้ัน 
โย  เจต  สหเต  ชมมฺึ                        กผู็ใดรู  ยอมย่าํยีตัณหานั้น  ซึ่งเปน 
ตณฺห  โลเก  ทุรจฺจย,                        ของลามก  ยากท่ีใครในโลกจะ 
                                                ลวงพนไปได 
โสกา  ตมฺหา  ปปตนฺติ,                ความโศกท้ังหลาย ยอมตกไปจาก 
                                                ผูนั้น 
อุทพินฺทุว  โปกฺขรา,                        เหมือนหยาดนํ้า  ตกไปจากใบบัว 
                                                ฉะน้ัน 
ต  โว  วทามิ  ภทฺท  โว                เพราะเหตุนั้น  เราขอพูดกะทาน 
ยาวนฺเตตฺถ  สมาคตา,                ทั้งหลายวา  ทานทั้งหลาย  ที่มา 
                                                ประชุมกันแลวในทีน่ี้  มีประมาณ 
                                                เทาใด  ความเจริญจงมีแกทาน 
                                                ทั้งหลาย  ความเจริญจงมีแกทาน 
                                                ทานท้ังหลาย  จงขุดรากตัณหา 
                                                เสียเถิด  
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อุสีรตฺโถว  วีรณ,                                ประหน่ึงผูตองการหญาแฝก ขุด  
                                                หญาคมบางเสีย  ฉะนั้น 
มา  โว  นฬว  โสโตว                        มารอยาหักรานทานทั้งหลายบอย ๆ 
มาโร  ภ ฺชิ  ปุนปฺปุน.                เชนกระแสนํ้า  ระรานไมออบอย ๆ 
                                                ฉะน้ัน. 
                          ๒๔๑.  เรื่องสูกรโปติกา  
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภนางลูกสุกรกนิคูถตัวหนึ่ง นางลูก 
สุกรตัวน้ี  ในพุทธกาลแหงพระกกุสันธพุทธเจา  ไดเกิดเปนนางไก 
จุติจากนางไกเกิดเปนราชธิดา  มีนามวานางอุพพรี  จุติจากอัตภาพ 
เปนราชธิดา  ไดเกิดในพรหมโลก  ในพุทธกาลน้ีไดเกิดเปนนางลูก 
สุกร  ตอน้ีไปเกิดเปนสตรีในเมืองสุวรรณภูมิ  เมืองพาราณสี  เมือง 
สุปปารกปฏฏนะ  เมืองคาวิรปฏฏนะ เมืองอนุราธะและเภกกันตคาม 
โดยลําดับ  แลวไดเปนภรรยาของลกุณฏกอติมพร  ผูเปนอมาตยของ 
พระเจาทุฏฐคามนี ขออนุญาตสามีบวชเปนภิกษุณี  ที่ดิสสมหาวิหาร 
ในลังกาทวีป  กระทําเพียรไดสําเร็จพระอรหันตในอัตภาพน้ัน  พระ 
ศาสดาเสด็จเขาไปโคจรบิณฑบาตท่ีเมืองราชคฤห  ทอดพระเนตรเห็น 
นางลูกสาวสุกรตัวน้ัน  กท็รงกระทําความแยมพระโอฐใหปรากฏ  พระ 
อานนทเถระ  จึงทูลถามเหตุแหงการแยมพระโอฐนั้น  พระองค 
จึงตรัสเรื่องนางลูกสุกรนั้น  ใหภิกษุบริษัทผูตามเสด็จเกิดธรรมสังเวช 
แลว เมื่อจะประกาศอาทีนพโทษแหงราคตัณหา  จึงตรัสพระคาถานี้ 
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           ยถาป  มูเล  อนุปทฺทเว  ทฬฺเห                ตนไม  เมื่อรากยังเปนของม่ันคง  
ฉินฺโนป  รุกฺโข  ปุนเรว  รหูติ,                        ไมมีอุปททวะอยู  ถึงบุคคลตัดแลว 
                                                                ยอมงอกไดอีกตอไป  แมฉันใด  
เอวมฺป  ตณหฺานุสเย  อนหูเต                        ทุกขอันนี้  เมื่อตัณหานุสัย 
นิพฺพตฺตตี  ทุกฺขมิท  ปุนปฺปุน,                        อันบุคคล  ยังขจัดไมไดแลว 
                                                                ยอมเกิดไดร่ําไป  แมฉันนั้น 
ยสฺส  ฉตฺตึสติโสตา                                        กระแสแหงตัณหา ๓๖  อันเชี่ยว 
มนาปสฺสวนา  ภุสา,                                        ไหลไปสูอารมณ  เปนที่ชอบใจ 
                                                                ยอมมีแกผูใด 
มหา  วหนฺติ  ทุทฺทิฏ ึ                                        ความดําริทั้งหลาย  อันใหญ 
สงฺกปฺปา  ราคนิสฺสิตา,                                อาศัยราคะ  ยอมนําผูนั้น  ซึ่ง 
                                                                เปนผูมีทิฏฐิชั่วไป. 
สวนฺติ  สพฺพธี  โสตา,                                        กระแสแหงตัณหาทั้งหลาย  ยอม 
                                                                ไหลไปในอารมณทั้งปวง 
ลตา  อุพฺภิชชฺ  ติฏติ,                                ตัณหาดุจเถาวัลยแตกข้ึนแลวต้ังอยู 
ต ฺจ  ทิสฺวา  ลต  ชาต,                                ก็ทานท้ังหลาย  เห็นมันเปนดัง 
                                                                เถาวัลยเกดิแลว 
มูล  ป ฺาย  ฉินฺทถ,                                        จงตัดรากมันเสียดวยปญญาเถิด 
สริตานิ  สิเนหิตานิ  จ                                        โสมนัสทั้งหลายที่สรานไปเนือง ๆ 
โสมนสฺสานิ  ภวนฺติ  ชนตฺุโน,                        แลว  และที่มีตัณหาดุจยางเหนียว 
                                                                ยอมมีแกสัตว  
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เต  สาตสิตา  วุเขสิโน,                        สัตวทั้งหลายนั้น  อาศัยความ  
                                                        สําราญจึงเปนผูแสวงหาความสุข  
                                                        โดยปกติ 
เต  เว  ชาติชรูปคา  นรา,                        นรชนคือสัตวทั้งหลายน้ันแล  ยอม 
                                                        เปนผูเขาถึงชาติชรา 
ตสิตาย  ปุรกฺขตา  ปชา                        หมูสัตว  ( เหลาน้ี )  เปนผูอันตัณหา 
ปริสปฺปนฺติ  สโสว  พาธิโต,                        ผูทําความด้ินรนลอมไวแลว  ยอม 
                                                        กระเสือกกระสน  เหมือนกระตาย 
                                                        ทีน่ายพรานดักไดแลว  ฉะนั้น 
ส ฺโชนสงฺคสตฺตา,                                หมูสัตว  ( เหลาน้ี )  เปนผูติดอยูแลว 
                                                        เหตุสังโยคธรรมและสังคธรรม 
ทุกฺขมุเปนฺติ  ปุนปฺปุน  จริาย,                จึงตองประสบทุกขบอย ๆ  อยูชานาน 
ตสิตาย  ปุรกฺขตา  ปชา                        หมูสัตว  ( เหลาน้ี )  แมผูอันตัณหา 
ปริสปฺปนฺติ  สโสว  พาธิโต                        ผูทําความดินรนลอมไวแลว  ยอม 
                                                        กระเสือกกระสน  เหมือนกระตาย 
                                                        ทีน่ายพรานดักไดแลวฉะน้ัน 
ตสฺมา  ตสิต  วิโนทเย                                เพราะเหตุนั้น  เมื่อภิกษุหวังธรรม 
ภิกฺขุ  อากงฺข  วิราคมตฺตโน.                         เปนที่สํารอกกิเลสแกตน  ควร 
                                                        บรรเทาตัณหา  ผูทําความด้ินรน 
                                                        เสยี.  
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                         ๒๔๒.  เรื่องวิพภันตกภิกขุ  
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภภิกษุผูสึกไปรูปหน่ึง  เปนศิษยของ 
พระมหากัสสป  ไดสําเร็จรูปฌานท้ัง ๔  วันหน่ึงไดเห็นสตรีมีรูปงาม 
มีจิตปฏิพัทธยินดี  จึงสึกไปอยูดวยสตรีนั้น  หาเลี้ยงชีพดวยทาง  
โจรกรรม  เขาจับไดกระทําพันธนาการ  เที่ยวตระเวน  เพ่ือประหาร 
ชีวิต  พระมหากัสสปเถระ เที่ยวไปบิณฑบาตแลเห็น  จึงเตือนสติ 
ใหระลึกถึงภาวนาท่ีตนเคยส่ังสมมา  เมื่อเขาไดสติจึงมั่นในภาวนาน้ัน 
ยังจตุตถฌานใหเกิดข้ึน  ไมหว่ันไหวสะทกสะทานตออาชญา  ราชบุรุษ 
ทั้งหลายแลเห็นความอัศจรรย  ก็นําความน้ันข้ึนกราบทูลพระราชา ๆ 
จึงเสด็จไปเฝาทูลเหตุนั้น  แดพระศาสดา  พระองคจึงตรัสพระคาถานี้ 
           โย  นพฺิพนฏโ  วนาธิมุตฺโต,                ผูใด  มีอาลัยดุจตนไมอันต้ังอยู 
                                                                ในปาออกแลว  ( คือออกบวช ) 
                                                                นอมไปในปา  ( คือตปธรรม ) 
วนมุตฺโต  วนเมว  ธาวติ,                                พนจากปา  ( คือเครื่องผูก )  ยงั 
                                                                หวนไปสูปา  ( คือเครื่องผูก )  ตาม 
                                                                เดิม 
ต  ปุคฺคลเมว  ปสฺสถ,                                        ทานท้ังหลายจงดูบุคคลน้ันนั่นแล 
มุตฺโต  พนฺธนเมว  ธาวติ.                                เขาพนแลว  ( จากเครื่องผูก )  ยัง 
                                                                หวนไปหาเครื่องผูกอยางเดิม.  
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                           ๒๔๓.  เรื่องพันธาคาร  
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภเรือนจําในเมืองสาวัตถี  อันเขา 
กระทําแลวแข็งแรง  ทั้งเคร่ืองพันธนาการท่ีจะจองจํานักโทษก็มั่นคง 
ภิกษุชาวชนบทไดไปเห็นแลว  จึงเขาไปเฝาทูลถามพระศาสดาวา 
เครื่องผูกท่ีแข็งแรงมั่นคงย่ิงกวานั้น  ยังมีหรือไม  พระองคตรัสวา  
เครื่องผูกเหลาน้ันไมสําคัญเทาเครื่องผูกคือตัณหา  ยากท่ีบุคคลจะ 
ปลดได  แลวทรงนําเรื่องอดีตมาเทศนาวา  ครั้งหน่ึงพระโพธิสัตว 
ปรารถนาจะบวช  จึงบอกแกภรรยา ๆ  ขอผัดพอใหคลอดบุตรเสียกอน 
ครั้นคลอดบุตรแลว  ผัดใหรอพอบุตรอยานมเสียกอน ครั้นบุตร 
อยานมแลว นางก็มีครรภอีก พระโพธสิัตวเห็นไมไดการ  จึงหนี 
ภรรยาออกบวชเปนฤษี สาํเร็จฌานสมาบัติเปนสุขสําราญอยู  ณ  หิมวันต- 
ประเทศ  ในท่ีสุดอดีตนิทาน จึงตรัสพระคาถานี้ 
           น  ต  ทฬฺห  พนฺธนมาหุ  ธีรา                เครือ่งผูกอันใด  เกิดแตเหล็ก 
ยทายส  ทารชุปพฺพช ฺจ,                                เกิดแตไม  และเกิดแตหญาปลอง 
                                                                ก็ด ี ผูมีปญญาท้ังหลาย  ไมกลาว 
                                                                เครื่องผูกอันนั้น  วาเปนของม่ัน 
                                                                เลย 
สารตฺตรตฺตา  มณิกุณฺฑเลสุ,                        สัตวเหลาใด  มากําหนัดยินดีนัก 
                                                                แลวในแกวมณี  และตุมหูทั้งหลาย 
                                                                ความกําหนัดของสัตวเหลาน้ัน 
                                                                อันใดดวย  
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ปุตฺเตสุ  ทาเรสุ  จ  ยา  อเปกฺขา,                        ความเยื่อใยใน บตุร  และภรรยา  
                                                                ทั้งหลาย  อันใดดวย 
เอต  ทฬฺห  พนฺธนมาหุ  ธีรา,                        ผูมีปญญาท้ังหลาย  กลาวความ 
                                                                กําหนัด  และความเยื่อใยอันนั้น 
                                                                วาเปนเครื่องผูกอันมั่น 
โอหาริน  สิถิลทุปฺปมุ ฺจ,                                อันฉุดลง  อันหยอน  แตสัตว 
                                                                เปลื้องไดโดยยาก 
เอตป  เฉตฺวาน  ปริพฺพชนฺติ                                ผูมีปญญาท้ังหลาย  ตัดเครื่องผูก 
อนเปกฺขิโน  กามสุข  ปหาย.                        แมอันนั้นแลว เปนผูไมใยดี 
                                                                ละกามสุขเสียแลว  บวชอยู. 
                        ๒๔๔.  เรือ่งนางเขมา 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภนางเขมา  ผูเปนอัครมเหสี  ของ 
พระเจาพิมพิสาร  นางเปนหญิงมีรูปงาม  ไดทราบวาพระศาสดาทรง 
แสดงโทษของรูป  กลัวจะทรงติเตียนรูปโฉมของตน  ไมปรารถนา 
ที่จะไปเฝาฟงธรรมเลย  วันหน่ึง  ไดฟงเพลงขับพรรณนาชมเวฬุวัน 
อันพระเจาพิมพิสารทรงประพันธใหคนขับ  จึงไดไปเฝา วันนั้น  ได 
แลเห็นสตรีคนหน่ึง  กําลังอยูในประถมวัย  มรีูปโฉมอันงามยิ่ง 
นั่งถวายอยูงานพัดพระศาสดา  อันสําเร็จดวยพุทธนฤมิต  นางต้ังแต 
เพงพิศดูรูปนั้น  พระศาสดาจึงทรงนฤมิต  ใหสตรีนั้นแกแปรไปโดย  
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ลําดับ  เหลือแตกระดูก  ใหนางเกิดธรรมสังเวช  เห็นความส้ินความ 
เสื่อม  ดํารงในโสดาปตติผลแลว  จึงตรัสพระคาถานี้  ( ใหสําเร็จ  
อรหันตเปนอัคคสาวิกา )  
           เย  ราครตฺตานุปตนฺติ  โสต,        สัตวเหลาใด  เปนผูอันราคะ 
                                                        ยอมแลว  สัตวเหลาน้ัน ยอม 
                                                        ตกไปสูกระแสแหงตัณหา 
สย  กต  มกกฺฏโกว  ชาล,                        เหมือนแมลงมุม  ตกไปยังใยท่ีตน 
                                                        ทําเอง  ฉะนั้น 
เอตมฺป  เฉตฺวาน  วชนฺติ  ธีรา                ผูมีปญญาทั้งหลายตัดกระแสแหง 
อนเปกฺขิโน  สพฺพทุกฺข  ปหาย.                ตัณหาแมนั้นแลว  เปนผูไมใยดี 
                                                        ยอมละเวนทุกขทั้งปวงไป. 
                    ๒๔๕.  เรื่องอุคคเสนเศรษฐีบุตร 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภเศรษฐีบุตรชื่ออุคคเสน  ไดธิดา 
ของพวกเตนรําเลนไมสูงเปนภรรยา  ดวยบุรพกรรมในครั้งศาสนา 
ของพระกัสสปทศพล  สองคนกับภรรยา  ถวายทานแกพระขีณาสพ 
องคหน่ึง  แลวทําความปรารถนา  ขอเปนผูมีสวนธรรม  ที่ทาน 
ไดเห็นแลว  เมื่อพระเถรเจาทราบวา  ความปรารถนานั้นจะสําเร็จ 
ก็กระทําความย้ิมแยมใหปรากฏ  สองคนผัวเมียเห็นดังนั้น  จึงพูด 
กันวา  ทานเปนบุตรของพวกละคร  จึงทําอาการอยางนั้น  มาใน  
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พุทธกาลน้ี  ภรรยาจึงเกิดเปนธิดาของพวกเตนรําเลนไมสูง  อุคคเสน   
ไปดูการเตนรํา  แลเห็นกม็ีจิตปฏิพัทธ  วิงวอนมารดาบิดาใหไปขอ 
ครั้นไดสําเร็จความประสงคแลว  ก็หาเลี้ยงชีพดวยศิลปนั้น  วันหน่ึง  
ไดไปแสดงการเตนรําท่ีเมืองราชคฤห  กําลังรําไตลวดอยูเบื้องบน 
พระศาสดาเสด็จไปเทศนาส่ังสอน  จึงตรัสพระคาถานี้ 
           มุ ฺจ  ปุเร  มุ ฺจ  ปจฺฉโต,                ทานจงเปลื้อง ( อาลยั )  ในกอน 
                                                                เสีย  จงเปล้ือง  ( อาลัย )  ขางหลัง 
                                                                เสีย 
มชฺเฌ  มุ ฺจ  ภวสฺส  ปารคู,                        จงเปลื้อง  ( อาลัย )  ในทามกลาง 
                                                                เสีย  จักเปนผูถึงฝงแหงภพ 
สพฺพตฺถ  วิมุตฺตมานโส,                                มีใจพนแลว  ในสังขตธรรม 
                                                                ทั้งปวง 
น  ปุน  ชาติชร  อุเปหิสิ.                                ไมตองเขาถึงชาติและชราอีก. 
                    ๒๖๔.  เรื่องจูฬธนุคคหบัณฑิต 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภภิกษุหนุมรูปหน่ึง  กระสนัอยากจะสึก 
จนรางกายผายผอม  ดวยโรครักผูหญงิ  พระภิกษุทั้งหลายทราบ 
ความน้ัน ก็นําเธอไปเฝาทูลแดพระศาสดา  พระองคจึงทรงแสดง 
เรื่องอดีตนิทาน  ครั้งเมื่อภิกษุนั้น  เปนจูฬธนุคคหบัณฑิต  ไปเรียน 
ศิลปในสํานักอาจารยทิศาปาโมกข  ที่เมืองตักกสิลา  เมื่อเวลาจะกลับ  
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ทานอาจารยมีความยินดี  ยกบุตรีใหคนหน่ึง  จูฬธนุคคหบัณฑิต  
พานางเดินทางจะมาสูเมืองพาราณสี  พบพวกโจร ๕๐  คนที่ปากดง 
แหงหน่ึง  ยิงพวกโจรตาย ๔๙ คน  ดวยลูกศร ๔๙ ลูก  ผิดลูกหนึ่ง  
พอหมดลูกศร  จึงปล้ําจับนายโจรใหลมลงแลว  บอกใหนางสงดาบมา 
สวนนางนึกรักโจรอยู  แกลงสงดามดาบใหโจร ๆ  จับดามดาบได  ฆา 
จูฬธนุคคหบัณฑิตตาย  แลวพานางไปยังฝงแมน้ํา  เก็บรวบรวมสิ่งของ 
หนีขามน้ําไป  นางนั้นมาเปนหญิงท่ีภิกษุหนุมรักในบัดนี้  ในท่ีสุด 
อดีตนิทาน จึงทรงส่ังสอนใหเธอตัดราคะตัณหา  ซึ่งเกิดข้ึนเพราะ 
อาศัยหญิงน้ันแลว  ตรัสพระคาถานี้ 
           วิตกฺกมถิตสฺส  ชนตฺุโน                ตัณหายอมเจริญโดยย่ิง  แกชนผู 
ติพฺพราคสฺส  สุภานุปสฺสโิน                        อันวิตกย่ํายีไดแลว  ผูมีราคะจัด 
ภิยฺโย  ตณฺหา  ปวฑฺฒติ,                        ผูมักตามเห็นอารมณวางาม 
เอส  โข  ทฬฺห  กโรติ  พนฺธน,                ชนนั้นแล  ชื่อวาทําเครื่องผูก 
                                                        ใหมั่นอยู 
วิตกฺกูปสเม  จ  โย  รโต,                        ก็ผูใด  ยินดแีลวในธรรมเครื่อง 
                                                        ทําวิตกใหระงับ 
อสุภ  ภาวยตี  สทา  สโต,                        มีสติทุกเม่ือ ยังอสุภภาวนาให 
                                                        เจริญอยู 
เอส  โข  พฺยนฺติกาหตี,                                ผูนั้นแล  จะทําตัณหาใหมีสวน 
                                                        หมดส้ินไป 
เอสจฺฉินฺทติ  มารพนฺธน.                        ผูนั้นจะตัดเครื่องผูกของมารเสียได.  
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                             ๒๕๗.  เรื่องมาร 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภมาร  ในราตรีวันหน่ึง  มารน้ัน  
ไดนฤมิตกายเปนชาง  มาคุกคามพระราหุลองคอรหันต  จําวัดอยูที่ 
หนามุขคันธกุฎีของพระศาสดา  พระองคทรงทราบจึงตรัสทักวา  
ดูกอนมาร  หนาอยางเจาไมอาจทําใหลูกของขากลัวได  เพราะวา 
ลูกของขาเปนคนกลา  ดงัน้ีแลว  จึงตรัสพระคาถานี้ 
           นิฏ  คโต  อสนฺตาสี,                ผูใดถึงความสําเร็จ  มิใชผูสะดุง 
                                                        โดยปกติ 
วีตตณฺโห  อนงฺคโณ,                                มีตัณหาสิ้นไปแลว  ไมมีกิเลส 
                                                        เครื่องลอใจ 
อจฺฉินฺทิ  ภวสลฺลานิ,                                ไดตัดลูกศรอันไปสูภพทั้งหลาย 
                                                          เสียแลว 
อนฺติโมย  สมุสฺสโย,                                กายอันกระดูกยกข้ึนนี้ของผูนั้น 
                                                              ชื่อวาเปนของมีในท่ีสุด 
วีตตณฺโห  อนาทาโน,                                ผูใดมีตัณหาสิ้นไปแลว  ไมม ี
                                                        ความถือม่ัน 
นิรุตฺติปทโกวิโท,                                        ฉลาดในบทแหงนิรุตติ 
อกฺขราน  สนฺนิปาต                                รูหมวดแหงอักษรท้ังหลายดวย  รู 
ช ฺา  ปุพฺพาปรานิ  จ,                        เบื้องตนและเบื้องปลายแหงอักษร 
                                                        ทั้งหลายดวย  
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ส  เว  อนฺติมสารีโร                                ผูนั้นแล  เรายอมเรียกวา  ผู 
มหาป ฺโ  มหาปุริโสติ  วุจฺจติ,                มีสรีระมีในท่ีสุด  ผูมปีญญามาก 
                                                        ผูเปนมหาบุรุษ. 
                        ๒๔๘.  เรือ่งอุปกาชีวก  
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภอุปกาชีวก  ในกาลเม่ือพระองค   
ไดตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแลว  เสด็จจากโพธิมณฑล 
เพ่ือแสดงธรรมจักรแกพระเบญจวัคคีย  ณ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน 
ไดพบอุปกาชีวกในระหวางทาง  เขาเห็นพระองค  มีพระฉวีวรรณ 
อันบริสุทธิ์ผองใส  นึกอัศจรรยใจจึงทักถามวา  ดกูอนผูมีอายุ  ทาน 
บวชเฉพาะใคร ๆ  เปนศาสดาของทาน ๆ  ชอบใจธรรมของใคร  ดังนี ้
เมื่อพระองคจะทรงตอบ  จึงตรัสพระคาถานี้ 
           สพฺพาภิภู  สพฺพวิทูหมสฺม,ิ        เราครอบไดหมด  เปนผูจบ 
สพฺเพสุ  ธมฺเมสุ  อนูปลิตฺโต,                ไมติดอยูแลวในธรรมทั้งปวง 
สพฺพ ฺชโห  ตณฺหกฺขเย                        ละธรรมทั้งหมด  พนแลวในเพราะ 
วิมุตฺโต,                                                ความส้ินไปแหงตัณหา 
สย  อภิ ฺาย  กมุทฺทิเสยฺย.                รูเองแลว  จะตองเจาะจงเอาใคร 
                                                        เลา.  
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                           ๒๔๙.  เรื่องสักกเทวราช 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภทาวสักกเทวราช  นําหมูเทพยดา  
มาเฝา ทูลถามปญหา ๔ ขอ  อันเทพยดาในหม่ืนจักรวาฬแกงแยงกัน 
ไมสามารถวินิจฉันใหตกลงได 
           ขอ ๑  ความใหอะไรจะประเสริฐ 
           ขอ ๒  รสอะไรจะประเสริฐ  
           ขอ ๓  ความยินดีอะไรจะประเสริฐ 
           ขอ ๔  ความสิ้นไปแหงตัณหาประเสริฐอยางไร 
เมื่อจะทรงแกปญหา  จึงตรัสพระคาถานี้ 
           สพฺพทาน  ธมมฺทาน  ชินาติ,                ความใหธรรม  ยอมชนะความ 
                                                                ใหสิ่งท้ังหมด 
สพฺพรส  ธมมฺรโส  ชินาติ,                                รสแหงธรรม  ยอมชนะรสท้ังสิ้น 
สพฺพรตึ  ธมมฺรติ  ชินาติ,                                ความยินดีธรรม  ยอมชนะความ 
                                                                ยินดีทั้งสิน้ 
ตณฺหกฺขโย  สพฺพทุกฺข  ชนิาติ.                        ความส้ินไปแหงตัณหา  ยอมชนะ 
                                                                ทุกขทั้งปวง. 
                        ๒๕๐.  เรือ่งอปุตกเศรษฐี 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภเศรษฐีผูไมมีบุตร  เปนผูเบียด 
กรอเหลือเกิน  มีสมบัติกไ็มเปนประโยชนตน  ทํากาลกิริยาแลว  
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สมบัตินั้นตกเปนของหลวงหมด  พระเจาปเสนทิโกศล  เสด็จไปเฝา 
พระศาสดา  ทูลเลาเรื่องเศรษฐีนั้นถวาย  พระองคจึงตรัสบุรพกรรม 
ของเศรษฐีนั้น  สังเขปความวา  การท่ีไดมาเปนเศรษฐี  เพราะให  
คนถวายบิณฑบาตแกพระปจเจกโพธิชื่ออตครสิขี  การท่ีมีสมบติัแลว  
ไมเปนประโยชนตน  เพราะแลเห็นบิณฑบาตท่ีถวายน้ันประณีต  เกิด 
ความเสียดายวาไมควรถวาย  ใหทาสกรรมกรกินดีกวา  เมื่อเศรษฐีนั้น 
ทําการกิริยาแลว  ไดไปไหมอยูในนรกชื่อมหาโรรวุะ  เพราะฆาหลาน 
ตองการสมบัติ  ในที่สุด  พระองคจึงตรัสพระคาถานี้ 
           หนนฺติ  โภคา  ทุมเฺมธ,                โภคะท้ังหลาย  ยอมฆาคนมีปญญา 
                                                        ทราม 
โน  จ  ปารคเวสิโน,                                แตไมฆาคนทั้งหลายผูแสวงหาฝง 
                                                        คือพระนิพพาน 
โภคตณฺหาย  ทุมฺเมโธ                                บุคคลผูมีปญญาทราม  ยอมฆา 
หนฺติ  อ ฺเว  อตฺตน.                        ตนเอง  เหมือนฆาคนอ่ืน  เพราะ 
                                                        ความอยากในโภคะ. 
                      ๒๕๑.  เรื่องอังกุรเทวบุตร 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภอังกุรเทวบุตร  ในกาลเมื่อพระ 
องคเสด็จข้ึนไปโปรดพระพุทธมารดาท่ีดาวดึงสเทวโลก  ประทับ 
ณ บัณฑุกัมพลศิลาอาสน  ภายใตตนไมปาริกฉัตตกชาต  ครั้งน้ัน  
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เทพบุตร ๒ องค  เฝาอยูในเทวสมาคมน้ัน  คืออังกุรเทวบุตร  ไดเคย 
ใหทานแกมหาชนถึงหมื่นป  อินทกเทวบุตร  ไดเคยถวายภิกษาหาร  
ทัพพีหน่ึงแกพระอนุรุทธะ  แตเปนผูมีศักดามากกวาอังกุรเทวบุตร 
เพราะเหตุปฏิคคหกสมบัติยิ่งกวา  เมื่อพระองคจะทรงแสดงทักขิไณย-  
บุคคล  จึงตรัสพระคาถานี้ 
           ติณโทสานิ  เขตฺตานิ,                นาท้ังหลาย  มีหญาเปนเครื่อง 
                                                        ประทุษราย 
ราคโทสา  อย  ปชา,                                หมูสัตวนี้มีราคะเปนเครื่อง 
                                                        ประทุษราย 
ตสฺมา  ห ิ วตีราเคสุ                                เพราะเหตุนั้นแล  ทานอันเขาให 
ทินฺน  โหติ  มหปฺผล,                                แลว  ในทานท้ังหลายที่มีราคะ 
                                                        สิน้ไปแลว  ยอมมีผลมาก 
ติณโทสานิ  เขตฺตานิ,                                นาทั้งหลาย  มีหญาเปนเครื่อง 
                                                        ประทุษราย 
โทสโทสา  อย  ปชา,                                หมูสัตวนี้  มีโทสะเปนเครื่อง 
                                                        ประทุษราย 
ตสฺมา  ห ิ วตีโทเสสุ                                เพราะเหตุนั้นแล ทานอันเขาให 
ทินฺน  โหติ  มหปฺผล,                                แลว  ในทานท้ังหลายที่มีโทสะ 
                                                        สิน้ไปแลว  ยอมมีผลมาก 
ติณโทสานิ  เขตฺตานิ,                                นาทั้งหลาย  มีหญาเปนเครื่อง 
                                                        ประทุษราย  
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โมหโทสา  อย  ปชา,                                หมูสัตวนี้  มีโมหะเปนเครื่อง  
                                                        ประทุษราย 
ตสฺมา  ห ิ วตีโมเหสุ                                เพราะเหตุนั้นแล  ทานอันเขาให 
                                                         แลว  ในทานท้ังหลายท่ีมีโมหะ 
                                                        สิน้ไปแลว  ยอมมีผลมาก 
ติณโทสานิ  เขตฺตานิ,                                นาทั้งหลาย  มีหญาเปนเครื่อง 
                                                         ประทุษราย 
อิจฺฉาโทสา  อย  ปชา,                                หมูสัตวนี้  มีความอยากเปน 
                                                        เครื่องประทุษราย 
ตสฺมา  ห ิ วคีติจฺเฉสุ                                เพราะเหตุนั้นแล  ทานอันเขาให 
ทินฺน  โหติ  มหปฺผล,                                แลว  ในทานท้ังหลายที่มีความ 
                                                        อยากส้ินไปแลว ยอมมีผลมาก.  
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                               ภิกขุวรรคที่ ๒๕  
                           ๒๕๒.  เรื่องปญจภิกขุ 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภภิกษุ ๕ รูป  รปูหน่ึงสังวรทาง  
จักษุทวาร  รปูหน่ึงสังวรทางโสตทวาร  รูปหน่ึงสังวรทางฆานทวาร 
รูปหน่ึงสังวรทางชิวหารทวาร  รูปหนึ่งสังวรทรงกายทวาร  รปูใด 
สังวรทางไหน  ก็เขาใจวาทางนั้นเปนของยากกวาทางอื่น  แกงแยง 
ซึ่งกันและกัน  จึงพรอมกันไปเฝาพระศาสดา  ทูลขอพระบรมวินิจฉัย 
พระองคจึงทรงแสดงวา  ควรสังวรท้ังหมด  แลวตรัสพระคาถานี้ 
           จกฺขนุา  สวโร  สาธุ,                        ความสํารวมทางจักษุ  เปนคุณให 
                                                        ประโยชนสําเร็จ 
สาธุ  โสเตน  สวโร                                ความสํารวมทางหู  เปนคุณให 
                                                        ประโยชนสําเร็จ 
ฆาเนน  สวโร  สาธ,ุ                                ความสํารวมทางจมูก  เปนคุณให 
                                                        ประโยชนสําเร็จ 
สาธุ  ชิวฺหาย  สวโร                                ความสํารวมทางลิ้น  เปนคุณให 
                                                        ประโยชนสําเร็จ 
กาเยน  สวโร  สาธุ                                 ความสํารวมทางกาย  เปนคุณให 
                                                        ประโยชนสําเร็จ 
สาธุ  วาจาย  สวโร,                                ความสํารวมทางวาจา  เปนคุณให 
                                                        ประโยชนสําเร็จ  
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มนสา  สวโร  สาธ,ุ                                ความสํารวมทางใจ  เปนคุณให  
                                                        ประโยชนสําเร็จ 
สาธุ  สพฺพตฺถ  สวโร,                                ความสํารวมในทวารทั้งปวง  เปน  
                                                        คุณใหประโยชนสําเร็จ 
สพฺพตฺถ  สวุโต  ภิกฺข,ุ                                ภิกษุสํารวมแลวในทวารท้ังปวง 
                                                        ยอมพนจากทุกขทั้งปวงได. 
                         ๒๕๓.  เรื่องหังสฆาตกภิกขุ 
           พระบรมศาสดา ทรงปรารภภิกษุรูปหน่ึง  เปนผูแมนในทางดีด 
กรวด  วันหนึ่ง  นั่งสนทนากับเพ่ือภิกษุอยู  เห็นหงสบินมา  เธอจึง 
พูดข้ึนวา  เราจะดีดกรวดใหถูกนัยนตาหงสขางนี้แลว  ทะลุออกขางโนน 
ภิกษุเพ่ือกันไมเชื่อ  เธอจึงดีดกรวดข้ึนไป  ถกูนัยนตาหงสพลัดตกลง 
มาตาย  ภิกษุทั้งหลายเห็นเชนนั้น จึงนําความน้ัน  ทูลพระศาสดา 
พระองคทรงครหาโดยประการตาง ๆ  แลวจึงตรัสพระคาถานี้ 
           หตฺถส ฺโต  ปาทส ฺโต,        ผูใด  มีมอือันสํารวมแลว  มีเทา 
                                                        อันสํารวมแลว 
วาจาส ฺโต  ส ฺตตฺตโม,                มีวาจาอันสํารวมแลว  มีอาตมะ 
                                                        อันสํารวมแลว 
อชฺฌตฺตรโต  สมาหิโต,                        เปนผูยินดีแลว  ในภาวนาเปน 
                                                        ภายใน  มใีจม่ันคงแลว  
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เอโก  สนฺตุสิโต  ตมาหุ  ภกิฺขุ.                เปนผูเดียว  ยินดีแลวใน ธรรม 
                                                        บณัฑิตทั้งหลายเรียกผูนั้นวาภิกษุ. 
                           ๒๕๔.  เรื่องโกกาลิกภิกขุ  
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภโกกาลิกภิกษุ สาวกของพระเทวทัต 
ตองแผนดินสูบไปเกิดในปทุมนรก  ดวยกรรมทีบ่ริภาษพระอัคคสาวก 
ทั้งสอง  วันหน่ึงพระภิกษุทั้งหลายน่ังพูดกันวา  โกกาลิกภิกษุตอง 
แผนดินสูบเพราะปากของตน  พระศาสดาไดเสด็จมายังท่ีประชุมนั้น 
ตรัสเทศนากัจฉปชาดกเรื่องเตาตัวหนึ่ง  เปนสหายกับหงสทองสองตัว 
เตาอยากจะไป ณ ทองเขาจิตตกูฏ  จึงใหหงสสหายคาบปลายไมตัวละขาง 
ตนคาบกลาง  บินไปในอากาศ  ทารกทั้งหลายไดเห็นหงสนําเตาไป 
เชนนั้น  จึงรองบอกกันใหดูเตาเหาะ เตาอยากจะพูดตอบกับทารกบาง 
จึงปลอยไมพลัดตกลงมาตาย  ในที่สุดอดีตนิทาน  จึงประทานพระโอวาท 
สอนภิกษุทั้งหลาย  แลวตรัสพระคาถานี้ 
           โย  มขุส ฺโต  ภิกฺข,ุ                ภิกษุใด  มปีากอันระวังแลว 
มนฺตภาณี  อนุทฺธโต,                                มีปกติกลาวดวยปญญา  ไมฟุงซาน 
                                                        แลว 
อตฺถ  ธมฺม ฺจ  ทีเปติ,                        แสดงอรรถดวย  ธรรมดวย 
มธุรนฺตสฺส  ภาสิต.                                ภาษิตของภิกษุนั้นจึงไพเราะ.  
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                        ๒๕๕.  เรื่องธัมมารามเถระ  
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภพระธัมมารามเถระ  ในกาลเม่ือ 
พระองคทรงปลงพระอายุสังขาร  จะเสด็จดับขันธปรินิพพานในวัน 
วิสาขปุรณมี  ครั้งน้ัน  พระภิกษุทั้งหลาย  พากันสลดใจมิไดละที่เฝา 
ประชุมปรึกษากันเปนพวก ๆ  แตพระธัมมารามเถระ  มิไดเขา  
ประชุมปรึกษาในภิกษุพวกนั้น ๆ  มาดําริวา  เราจะบําเพ็ญเพียรให 
สําเร็จพระอรหันต แตเมื่อพระศาสดายังดํารงพระชนมอยูเถิด  ครั้นทาน 
คิดดังน้ีแลว  ก็หลีกไปบําเพ็ญสมณธรรมแตผูเดียว  พระภิกษุทั้งหลาย 
หาทานวา  ไมมีความจงรักภักดีในพระศาสดา  จึงนําความน้ันข้ึน 
กราบทูล พระองคจึงรับสั่งใหหาตัวมาแลวตรัสถาม  ทานก็ทูลความ 
ดําริของตนใหทรงทราบ  จึงประทานสาธุการ  ใหพระภิกษุทั้งหลาย 
ถือเอาเปนตัวอยาง  แลวทรงสรรเสรญิธรรมานุธรรมปฏิบัติ  แลวตรัส 
พระคาถานี้  ( ใหพระเถระสําเร็จพระอรหันต ) 
           ธมมฺาราโม  ธมฺมรโต                ภิกษุมีธรรมเปนที่มายินดี  ยินด ี
ธมฺม  อนุวิจนิฺตย                                แลวในธรรม  ใครครวญธรรมอยู 
ธมฺม  อนุสฺสร  ภกิฺข ุ                               ระลึกธรรมเนือง ๆ อยู  ยอมไม 
สทฺธมฺมา  น  ปริหายติ.                        เสื่อมจากสัทธรรม.  
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                     ๒๕๖.  เรื่องอัญญตรวิปกขเสวกภิกขุ  
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภภิกษุรูปหน่ึง  ไปคบเสพกับภิกษุ 
ผูเปนฝกฝายของพระเทวทัต  วันหน่ึง  ภิกษุผูเปนฝกฝายพระเทวทัตน้ัน 
ไดเห็นเธอเที่ยวบิณฑบาต  จึงชักชวนใหอยูดวยบอกวาลาภสักการะของ 
เรามีมาก  ภิกษุนั้นก็อยูดวย  ไดสองสามวันก็กลับมา  พระภิกษุทั้งหลาย  
ทราบความน้ัน  จึงกราบทูลแดพระศาสดา  พระองคจึงรับสั่งใหหาตัว 
มาชําระ  เธอก็ทูลรับเปนสัตย  พระองคจึงประทานธรรมมีกถาส่ังสอน 
แลวจึงตรัสพระคาถานี้ 
           สลาภ  นาติม ฺเยฺย,                ภิกษุไมควรดูหม่ินลาภของตน  ( ที ่
                                                        เกดิโดยชอบธรรม ) 
นา ฺเส  ปหย  จเร,                                ไมควรเท่ียวปรารถนาลาภของชน 
                                                        เหลาอ่ืน 
อ ฺเส  ปหย  ภิกขฺ,ุ                                ภิกษุผูปรารถนาลาภของชนเหลา 
                                                        อ่ืนอยู 
สมาธึ  นาธิคจฺฉติ,                                ยอมไมบรรลุสมาธิ 
อปฺปลาโภป  เจ  ภิกขฺุ                                ถาภิกษุถงึมีลาภนอย 
สลาภ  นาติม ฺติ,                                แตหาดูหมิ่นลาภของตนอยูไม 
ต  เว  เทวา  ปสสนฺติ,                                เทพดาทั้งหลาย  ยอมชมภิกษุ 
                                                        นัน้แล 
สุทฺธาชีวมตนฺทิต.                                ซึ่งเปนผูมีพยายาม  เครื่องอาศัย 
                                                        เปนอยูหมดจด  ไมเกียจครานแลว.  
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               ๒๕๗.  เรื่องปญจักคคทายกพราหมณ  
           พระบรมศาสดา ทรงปรารภปญจักคคทายกพราหมณ  เปนผูยินดี 
ในการบริจาคทาน  ถายังไมใหทานเสียกอนแลว  เปนไมบริโภค 
วันหน่ึง  พระศาสดาทอดรพระเนตรเห็นอุปนิสัยอนาคามิผล  ของ 
พราหมณนั้น  กับนางพราหมณีผูเปนภรรยา  จึงเสด็จไปบิณฑบาต  
ประทับยืนอยูตรงประตู  กําลังแกน่ังผินหนาเขาในเรือน  บรโิภค 
อาหารอยู  สวนนางพราหมณีนั่งปฏิบัติสามีในเวลาท่ีบริโภค  ไดเห็น 
พระศาสดาแลวคิดวา ถาพราหมณผูเปนสามีเรา  เห็นพระสมณโคดม 
เขาแลว  ก็จะเอาอาหารของตนให  เราไมอาจจะจัดใหมใหทันประสงค 
ได  นางจึงไดยืนบังไมใหพราหมณผูสามีเห็นพระศาสดา  ครั้นนานเขา 
จึงชายตาดู  เพ่ือจะรูวา  จะเสด็จไปแลวหรือยัง  ครัน้เห็นยังยืนประทับ 
อยูอยากจะพูดออกมา  ก็กลัวสามีจะไดยิน  จึงใชใบบุยปากบอกให 
ทราบวา  นิมนตไปโปรดขางหนา  พระศาสดาส่ันพระเศียรตอบวา 
เราไมไป  นางพราหมณีเห็นขันกลั้นหัวเราะไมอยูจึงหัวเราะกากออกมา 
ตาพราหมณไดยินเสียหัวเราะ เหลียวหนามาเห็นพระศาสดา  จึง 
ลุกข้ึนถือถาดโภชนะที่บริโภคคางอยูกึ่งหนึ่งน้ันมา  ทูลวาภัตตาหารท่ี 
เปนสวนอ่ืนไมมี  มีแตที่บริโภคคางอยูนี้  ถาไมทรงรังเกียจก็ทรงรับ 
พระศาสดาตรัสตอบวาอาหารท่ีบุคคลยังไมบริโภค  หรือบริโภคคางอยู 
หรือเปนเดน  ควรแกเราทั้งหมด  เราเปนเหมือนปรทัตตูปชีวีเปรต 
เมื่อพราหมณไดฟงพระศาสดาถอมพระองคเชนนั้น  ก็มีจิตเลือ่มใส 
พูดข้ึนวา  แมนาอัศจรรยจริงดังน้ีแลว  ทลูถามวา  พระโคดมผูเจริญ  
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พระองคตรัสเรียกสาวกของพระองควาภิกขุดังน้ี  ดวยเหตุมีประมาณ  
เพียงไร  เมื่อพระองคจะทรงตอบพราหมณ  จึงตรัสพระคาถานี้ 
           สพฺพโส  นามรูปสฺมึ                        ความยึดถือในนามรูปวา  เปน 
ยสฺส  นตฺถิ  มมายิต,                                ของเราโดยประการท้ังปวง ไมมี  
                                                        อยูแกผูใด 
อสตา  จ  น  โสจติ,                                อน่ึง ผูใดยอมไมเศราโศกเพราะ 
                                                        นามรูปอันหาไม 
ส  เว  ภิกขฺูติ  วุจฺจติ.                                ผูนั้นแล  เราเรียกวาภิกษุ. 
                        ๒๕๘.  เรือ่งสัมพหุลภิกขุ 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภภิกษุเปนอันมาก  ภิกษุพวกน้ีเดิม 
เปนโจร  พากันไปปลนบานของอุบาสิกาคนหน่ึง  สวนนายโจรไป 
แอบคอยประทุษรายตัวอุบาสิกา  ผูไปฟงพระธรรมท่ีวิหาร  ขณะนั้น 
มีคนไปบอกแกอุบาสิกากําลงฟงธรรมอยูวา  บัดนี้มีพวกโจรมาปลน 
เก็บเอาทรัพยสมบัตินั้น ๆ  ไป  อุบาสิกาจึงตอบวา  เขาตองการก ็
เอาไปตามความประสงคของเขา  แตเราจะฟงธรรมดังน้ี  ถึงสามครั้ง 
นายโจรไดฟงอุบาสิกาพูดดังน้ัน  ก็มคีวามเลื่อมใส  อัศจรรยใจ  จึง 
รีบกลับไปบอกพวกเพ่ือน  ใหขนทรพัยสมบัติของอุบาสิกาน้ันกลับ 
ไปไวตามเดิม  แลวพรอมกันมาขอขมาโทษ  แกอุบาสิกาแลว  ชวน  
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กันบวชในพระพุทธศาสนาทั้งหมด  ครั้นบวชแลววันหน่ึงไดพากัน 
ไปเจริญสมณธรรมอยูทีภู่เขาแหงหน่ึง  พระศาสดาไดทรงเปลง  
พระโอภาสไป  ประดุจประทับอยูเฉพาะหนา  แลวตรัสพระคาถานี้ 
( ใหสําเร็จพระอรหันต )  
           เมตฺตาวิหาริ  โย  ภิกฺข,ุ                ภิกษุใดผูอยูดวยสามารถแหงเมตตา 
ปสนฺโน  พุทฺธสาสเน,                                เลื่อมใสแลวในพระพุทธศาสนา 
อธิคจฺเฉ  ปท  สนฺต,                                ภิกษุนั้น  พึงบรรลุสันตบท ( คือ 
                                                        พระนิพพาน ) 
สงฺขารูปสม  สุข,                                        เปนที่เขาไประงับสังขาร  เปนสุข 
สิ ฺจ  ภิกขฺุ  อิม  นาว,                                ภิกษุทานจงวิดเรือ  ( คืออัตภาพ )  นี ้
สิตฺตา  เต  ลหุเมสฺสติ,                                เรืออันทานวิดแลว  จักพลันถึง 
เฉตฺวา  ราค ฺจ  โทส ฺจ,                        ทานตัดราคะและโทสะไดแลว 
ตโต  นิพฺพานเมหิส,ิ                                แตนั้นก็จักถึงพระนิพพาน 
ป ฺจ  ฉินฺเท  ป ฺจ  ชเห,                        ภิกษุพึงตัดสังโยชนเบ้ืองตํ่า ๕  พึง 
                                                        ละสังโยชนเบ้ืองบน ๕ 
ป ฺจ  จุตฺตริ  ภาวเย,                                และพึงยังอินทรีย ๕  ใหเจริญยิ่ง 
ป ฺจสงฺคาติโค  ภิกฺข,ุ                                ภิกษุลวงกิเลสเครื่องของ ๕  เสีย 
                                                        ได 
โอฆติณฺโณติ  วุจฺจติ,                                 เราเรียกวามีโอฆะอันขามแลว 
ฌาย  ภิกฺข ุ มา  จ  ปมาโท,                        ภิกษุ  ทานจงเพงฌาน  และอยา 
                                                        ประมาทแลว  
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มา  เต  กามคุเณ  ภมสฺส ุ                         จิตของทานจงอยาหมุนไป ในกาม 
จิตฺต,                                                        คุณ 
มา  โลหคุฬ  คิลิ  ปมตฺโต,                        ทาน  อยาเปนผูประมาท  กลืนกิน 
                                                        กอนโลหะ 
มา  กนฺท ิ ทกฺุขมิทนฺติ                                อยาเปนผูอันกรรมเผาอยู  ตองคร่ํา  
ฑยฺหมาโน,                                        ครวญวาน้ีทุกข  ดังน้ีเลย 
นตฺถิ  ฌาน  อป ฺสฺส,                        ฌาน  ยอมไมมี  แกผูไมมีปญญา 
นตฺถิ  ป ฺา  อฌายิโน,                        ปญญา  ยอมไมมี  แกผูไมมีฌาน 
ยมฺหิ  ฌาน ฺจ  ป ฺา  จ,                ฌานดวย  ปญญาดวย  ยอมมีใน 
                                                        ชนใด 
ส  เว  นิพฺพานสนฺติเก,                                ชนนั้นแล  ชื่อวาดํารงอยูในที่ใกล 
                                                        พระนิพพาน 
สุ ฺาคาร  ปวิฏสฺส                                ความยินดีมิใชของมีอยูแหงมนุษย 
สนฺตจิตฺตสฺส  ภิกขฺุโน                                ยอมมีแกภิกษุผูเขาไปแลวสูเรือน 
อมานุสี  รติ  โหติ                                  วาง  ผูมีจิตระงับแลว  ผูเห็น 
สมฺมา  ธมมฺ  วิปสฺสโต,                        ธรรมโดยชอบอยู 
ยโต  ยโต  สมฺมสติ,                                แตกาลใด ๆ  ภิกษุพิจารณาอยู 
ขนฺธาน  อุทยพฺย,                                ซึ่งความเกิดข้ึนและความเสื่อมไป 
                                                        แหงขันธทั้งหลาย 
ลภติ  ปติปาโมชฺช                                แตกาลน้ัน ๆ  เธอยอมไดปติและ 
                                                        ปราโมทย  
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อมต  ต  วิชานต,                        ความไดปติและปราโมทยนั้น  เปน   
                                                ธรรมอันไมตายของผูรูอยูทั้งหลาย 
ตตฺรายมาทิ  ภวติ                        ในธรรมท้ังหลายน้ัน  ธรรมน้ี  ยอม 
อิธ  ป ฺสฺส  ภิกขฺุโน,                เปนเบื้องตนของภิกษุผูมีปญญาใน 
                                                พระศาสนาน้ี  
อินฺทฺริยคุตฺติ  สนฺตุฏ ิ,                คือความรักษาอินทรีย ๑  ความ 
                                                สันโดษ ๑ 
ปาฏิโมกฺเข  จ  สวโร,                        ความสํารวมในพระปาฏิโมกข ๑ 
มิตฺเต  ภชสสฺุ  กลฺยาเณ,                ทานจงคบมิตรทั้งหลายท่ีดี 
สุทฺธาชีเว  อตนฺทิเต,                        ที่มีพยายามเครื่องอาศัยเปนอยู 
                                                หมดจด  ที่ไมเกียจครานแลว 
ปฏิสนฺถารวุตฺยสฺส,                        ภิกษุพึงเปนผูประพฤติปฏิสนัถาร 
อาจารกุสโล  สิยา,                        พึงเปนผูฉลาดในอาจาระ 
ตโต  ปาโมชฺชพหุโล,                        เพราะเหตุทั้งสองน้ัน  ทานจักมี 
                                                ปราโมทยมาก 
ทุกฺขสฺสนฺต  กริสฺสสิ.                        กระทําท่ีสุดแหงทุกขได. 
                          ๒๕๙.  เรื่องปญจสตภิกขุ 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภภิกษุประมาณ ๕๐๐  ไดเรียนพระ 
กรรมฐานในสํานักของพระองคแลว  ไปเจริญสมณธรรมอยูทีป่า  วันหน่ึง  
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ไดเห็นดอกมะลิเครือท่ีบานแลวแตเชา  รวงจากข้ัวในเวลาเย็น จึงเอา  
มาทําในใจวา  ดอกมะลิเครือรวงจากข้ัวฉันใด  เราควรทําใหกิเลส 
รวงไปจากตนฉันนั้น  พระศาสดาไดทรงทราบ  จึงทรงเปลงพระโอภาส 
ไป  ประดุจประทับอยูเฉพาะหนา  แลวจึงตรัสพระคาถาน้ี  
           วสฺสิกา  วิย  ปุปฺผานิ                ทานท้ังหลายพึงปลดราคะ  และ 
มชฺชวานิ  ปมุ ฺจติ                                โทสะ  เหมือนอยางมะลิเครือ 
เอว  ราค ฺจ  โทส ฺจ                         ปลอยดอกท้ังหลาย  ที่เหี่ยวแลว 
วิปฺปมุ ฺเจถ  ภิกฺขโว.                                ฉะน้ัน  นะภิกษุทั้งหลาย. 
                      ๒๖๐.  เรื่องพระสันตกายเถระ 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภพระสันตกายเถระ ผูมีอาการกาย 
อันสงบระงับ  มีมารยาทอันงาม  ดวยนิสัยอันเนื่องมาแตราชสีห  ธรรมดา 
ของราชสีหนั้น  เมื่อจะนอนกําหนดอาการของกาย  ครั้นต่ืนข้ึน 
รูวาอาการน้ันวิปริตไปในเวลากลับ ก็ตักเตือนตนวา  อันนี้ไมสมควร 
เห็นอาการกายยังคงที่อยู  จึงลุกข้ึนเปลงสีหนาท ๓ ครั้ง  แลวเที่ยวไป 
หาอาหาร  พระภิกษุทั้งหลายไดเห็นกายสมาจารของทานงามเรียบรอย 
จึงทูลแดพระศาสดา  พระองคจึงตรัสสอนพระภิกษุทั้งหลาย  ใหเอา 
อยางพระสันตกายเถระ  แลวจึงตรัสพระคาถาน้ี  
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           สนฺตกาโย  สนฺตวาโจ                ภิกษุมีกายอันระงับแลว  มี วาจา 
สนฺตมโน  สสุมาหิโต                                อันระงับแลว  มีใจอันระงับแลว 
วนฺตโลกามิโส  ภิกขฺ,ุ                                เปนผูมั่นคงแลว  มีอามิสในโลก  
                                                        อันคายเสียแลว 
อุปสนฺโตติ  วุจฺจติ.                                เราเรียกวา  ผูเขาไประงับแลว. 
                    ๒๖๑.  เรื่องพระนังคลกูฏเถระ 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภพระนังคลกูฏเถระ ๆ  นี้  เมื่อเวลา 
เปนคฤหัสถ  เปนคนทุคตะ  นุงหมผาเกา  รับจางเขาทําการงาน 
เลี้ยงชีพ  เหน็โทษในฆราวาส  มาบวชในพระพุทธศาสนา  แลวยัง 
เก็บไถกับผานุงผาหมนั้นไว  ณ  ที่แหงหนึ่ง  ครั้นความกระสันอยากสึก 
เกิดข้ึน  ทานก็ไปดูเครื่องบริขารท่ีนั้น  กลาวตักเตือนส่ังสอนตน 
จนคลายกระสันแลวกลับมา  พระภิกษุทั้งหลายเห็นดังนั้น จึงถามวา 
ทานไปทําไมที่นั้นบอย ๆ  ทานจึงตอบวาไปหาอาจารย  ครัน้ทาน 
สําเร็จพระอรหันตแลวก็ไมไดไปอีก  ทางนั้นก็รก  พระภิกษุทัง้หลาย 
จึงถามวา  เดี๋ยวน้ีทําไมไมเห็นไปหาอาจารยเหมือนแตกอน  ทานตอบวา 
เดี๋ยวน้ีเราไมเกี่ยวของกับอาจารยแลว  ความเกี่ยวของอันเราตัดเสีย 
แลว  พระภกิษุทั้งหลายหาทานวาพูดอวดพระอรหัตตผล  จึงไปเฝาทูล 
พระศาสดา พระองคทรงรับรองวา  ทานพูดตามเปนจริง  แลวจึงตรัส 
พระคาถานี้ 
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           อตฺตนา  โจทยตฺตาน,                ทานจงตักเตือนตนดวยตน  
ปฏิมเสตมตฺตนา,                                พิจารณาตนดวยตน 
โส  อตฺตคุตฺโต  สติมา,                        ทานน้ันเปนผูมีสติรักษาตนแลว 
สุข  ภิกฺข ุ วหิาหิส,ิ                                จักอยูสบาย  นะภิกษุ  
อตฺตา  หิ  อตฺตโน  นาโถ,                        ตนเอง  เปนที่พ่ึงของตน 
อตฺตาว  อตฺตโน  คติ,                                ตนแล  เปนคติของตน 
ตสฺมา  สยม  อตฺตาน,                                เพราะเหตุนั้น  ทานจงระวังตน 
อสฺส  ภทฺรว  วาณิโช.                                เหมือนพอคาระวังมาดีไวฉะนั้น. 
                      ๒๖๒.  เรื่องพระวักกลิเถระ 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภพระวักกลิเถระ  เวลาท่ีเปนคฤหัสถ 
ไดเห็นรูปกายสมบัติของพระองค  งามนักดูไมเบื่อ  จึงไดมาบวช 
ดวยคิดวาจะไดดูพระองคเปนนิตยกาล  บวชแลวก็ไมเปนอันทองบน 
เจริญกรรมฐาน  ภาวนา  เฝาแตคอยตามดูพระศาสดาอยางเดียว 
พระองคจึงตรัสสอนวา  วักกลิ  ทานจะมาเฝาดูกายเนาทําไม  ผูใด 
เห็นธรรม  ผูนั้นเห็นเรา  ผูใดเห็นเรา  ผูนั้นเห็นธรรม  ดังนี้  พระ- 
วักกลิก็ไมฟง  ขืนเฝาตามอยูร่ําไป  พระองคจึงไดทรงประณามขับไล 
เสีย  พระวักลิเสียใจข้ึนบนเขาคิชฌกูฏ  จะกระโดดลงมาใหตาย 
พระองคทรงทราบ จึงทรงเปลงพระโอภาสไป  แสดงพระองค  
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ใหพระวักกลิเห็น  ตรัสเรียกพระวักกลิ  ใหเธอเกิดปติปราโมทย  แลว  
จึงตรัสพระคาถานี้ 
           ปาโมชฺชพหุโล  ภกิฺข,ุ                ภิกษุผูมีปราโมทยมาก 
ปสนฺโน  พุทฺธสาสเน,                                เลื่อมใสแลวในพระพุทธศาสนา  
อธิคจฺเฉ  ปท  สนฺต,                                พึงถึงสันตบท  ( คือพระนิพพาน ) 
สงฺขารูปสม  สุข,                                        ซึ่งเปนที่เขาไประงับสังขารเปนสุข. 
                         ๒๖๓.  เรือ่งสุมนสามเณร 
           พระบรมศาสดา ทรงปรารภสุมนสามเณรอายุ ๗ ขวบ  เปนศิษย 
ของพระอนุรุทธเถระ  ไดสําเร็จพระอรหันตในเวลาท่ีปลงผมบรรพชา 
ครั้นบวชแลว  พระอนุรทุธเถระจึงไดพามาเฝาพระศาสดาท่ีบุพพาราม 
ครั้นมาถึงบุพพารามแลว  แตยังมิไดเขาเฝา  พระภิกษุทั้งหลายไดเห็น 
สุมนสามเณรน้ัน  บางพวกก็จับศีรษะ  บางพวกก็จับที่หู  บางพวก 
ก็จับที่แขน  ลอสุมนสามเณรเลน  พระศาสดาไดทอดพระเนตรเห็น 
กิริยาของภิกษุเหลาน้ัน  จะใครแสดงคุณของสามเณรใหปรากฏ  จึง 
ตรัสเรียกพระอานนทมา  ใหสามเณรท่ีสามารถ  ไปนํานํ้าท่ีสระ 
อโนดาดมา  เพ่ือประสงคจงลางพระบาท  พระอานนทเถระให 
ประชุมสามเณรแลวถามโดยลําดับ  กไ็มมีรูปใดสามารถ  ครั้นถงึ 
สุมนสามเณรทานก็รับได  จึงหยิบหมอวางงบนบา  เหาะไปยังหิมวันต- 
ประเทศ  นํานํ้ามาถวายพระศาสดาไดตามพระประสงค  พระศาสดา  
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ไดทรงยกยองสุมนสามเณรน้ัน  โดยประการตาง ๆ  แลวประทาน  
อุปสมบทวา  ทานจงเปนภิกษุต้ังแตวันนี้  ครั้งน้ันภิกษุทั้งหลายประชุม 
พูดสรรเสรญิอานุภาพของสามเณรนั้น พระองคไดเสด็จมาในท่ีประชุม 
นั้น จึงตรัสพระคาถานี้  
           โย  หเว  ทหโร  ภกิขฺ,ุ                ภิกษุใดแล  ยงัหนุม 
ยุ ฺชติ  พุทฺธสาสเน,                                พากเพียรในพระพุทธศาสนาอยู 
โสม  โลก  ปภาเสติ,                                ภิกษุนั้นยอมยังโลกนี้ใหสวางได 
อพฺภา  มุตฺโตว  จนฺทิมา.                        เหมือนพระจันทรพนแลวจากเมฆ 
                                                        สองหลาใหแจมอยูฉะน้ัน.  



นักธรรมเอก - ธรรมสมบัติ (หมวด ๑๒ คาถาธรรมบทแปล) - หนาท่ี 287 

                               พราหมณวรรคท่ี ๒๖ 
                        ๒๖๔.  เรือ่งปสาทพหุลพราหมณ   
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภพราหมณ ผูมีความเลื่อมใสมาก  
ไดถวายภัตตาหารแกภิกษุทั้งหลาย  ในเรือนของตนวันละ ๑๖ รปู 
เปนนิตย  เวลาอังคาสเรียกพระภิกษุทั้งหลายวาพระอรหันต  พระภิกษุ 
เหลาน้ันมีความรังเกียจสงสัย  เลยไมไปสูเรือนของพราหมณนั้น 
พราหมณก็โทมนัส  ไปเฝาทูลความน้ันแดพระศาสดา  พระองคตรัส 
เรียกพระภิกษุทั้งหลายมาถามไดความวา  ภิกษุเหลาน้ัน  รับเกียจวาทะ 
ของพราหมณ  จึงตรัสถามวา  ก็ทานท้ังหลายยินดีวาทะท่ีเขาเรียก 
เชนนั้นหรือ  พระภิกษุเหลาน้ัน  จึงทูลวาไมไดยินดี  พระองคจึงตรัสวา 
ถาเชนนั้นก็ไมเปนอาบัติ  เพราะเขาเรียกดวยความเลื่อมใส ทาน 
ทั้งหลายควรเพียรตัดตัณหาใหบรรลพุระอรหันต  สมดังเขาเรียกเถิด 
แลวจึงตรัสพระคาถานี้ 
           ฉินฺท  โสต  ปรกฺกมฺม,                ทานจงพยายามตัดตัณหา  เปนดัง 
                                                        กระแสนํ้าเสีย 
กาเม  ปนูท  พฺราหฺมณ,                        จงบรรเทากามท้ังหลายเสยเถิด  นะ 
                                                        พราหมณ 
สงฺขาราน  ขย  ตฺวา,                        ทานรูความส้ินไป  แหงสังขาร 
                                                        ทานทั้งหลายแลว  
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อกต ฺสิ  พฺราหฺมณ.                        จะเปนผูชื่อวารูจักพระ นิพพาน  อัน  
                                                        ปจจัยปรุงไมไดแลว  นะพราหมณ. 
                         ๒๖๕.  เรือ่งสัมพหุลภิกขุ  
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภพระภิกษุเปนอันมาก  ประมาณ  
๓๐ รูป  เปนผูชอบอยูในทิศนั้น ๆ  วันหน่ึง  พรอมอันมาเฝา 
พระศาสดาท่ีเชตวันวิหาร  พระสารีบุตรเถระ  เหน็อุปนิสัยพระอรหันต 
ของทานเหลาน้ัน  จึงเขาไปเฝาพระศาสดา ทูลถามวา  ขาแตพระองค 
ผูเจริญ  ที่เรียกวาธรรม ๒ อยาง  คืออะไรบาง พระองคจึงตรัสวา 
ธรรม ๒ อยางน้ัน  คือสมถะอยาง ๑  วิปสสนาอยาง ๑  แลวจึงตรัส 
พระคาถานี้ 
           ยทา  ทฺวเยสุ  ธมฺเมสุ                เมื่อใดบุคคลเปนพราหมณผูถึงฝง 
ปารคู  โหติ  พฺราหฺมโณ,                        อภิญญา  อยูในพระธรรม ๒ อยาง 
                                                        ( คือสมถะและวิปสสนา ) 
อถสฺส  สพฺเพ  สโยคา                                เมื่อน้ัน  กิเลสเครื่องประกอบสัตว 
อตฺถ  คจฺฉนฺติ  ชานโต.                        ทั้งส้ิน  ของบุคคลผูเปนพราหมณ 
                                                        นัน้ผูรูอยู  ยอมถึงความฉิบหายไป.  
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                               ๒๖๖.  เรื่องมาร 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภมาร แปลงเพศเปนบุรุษมารเฝา  
ทูลถามวา  พระเจาขา  ที่ชื่อวา  ( ปาระ )  ฝงน้ันอยางไร  พระศาสดา 
ทรงทราบวามารแลวตรัสวา  ดูกอนมาร  เจาจะตองการฝงไปทําไม 
ฝงน้ันอันทานผูปราศจากราคะจะพึงถึง  ไมใชวิสัยของเจา  แลวตรัส  
พระคาถานี้ 
           ยสฺส  ปาร  อปาร  วา                ฝงก็ดี  ที่มิใชฝงก็ดี  ฝงและท่ีมิใช 
ปาราปาร  น  วิชฺชติ,                                ฝง ( ทั้ง ๒ )  ก็ดี  ยอมไมมีแก 
                                                        ผูใด  ( คือความยึดถืออายตนะไมมี 
                                                        แกผูใด ) 
วิตทฺทร  วิสยุตฺต                                        เราเรียกผูนั้น  ซึ่งเปนผูมีความ 
ตมห  พฺรูม ิ พฺราหฺมณ.                        กระวนกระวายส้ินไปแลว  ผูหลุด 
                                                        พนแลว  วาเปนพราหมณ. 
                      ๒๖๗.  เรื่องอัญญตรพราหมณ 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภพราหมณคนหน่ึง  พราหมณนั้น 
มาคิดวา  พระศาสดาเรียกสาวกของพระองควาพราหมณ  เราก็เปน 
พราหมณโดยชาติและโคตร  ควรจะเรียกเราอยางนั้นบาง  ครั้นดําริ 
ดังน้ีแลว  จึงเขาไปเฝาทูลเนื้อความน้ันแดพระศาสดา พระองคตรัสวา 
เรามิไดเรียกบุคคลวาเปนพราหมณ  เพราะชาติและโคตร  เราเรียก  
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บุคคลวาเปนพราหมณ  เพราะบรรลปุระโยชนสงูสุดโดยลําดับ  แลวจึง  
ตรัสพระคาถานี้ 
           ฌายึ  วิรชมาสีน                         เราเรียกทานผูเจริญฌาน  มีกาม 
กตกิจฺจ  อนาสว                                        ดุจธุลีสิ้นแลว  อยูแตผูเดียว  มีกิจ  
อุตฺตมตฺถ  อนุปฺปตฺต                                ควรทําไดทําแลว  ไมมอีาสวะ 
ตมห  พฺรูม ิ พฺราหฺมณ.                        บรรลุประโยชนสูงสุดโดยลําดับ         
                                                              แลว  วาเปนพราหมณ 
                      ๒๖๘.  เรื่องพระอานนทเถระ 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภพระอานนทเถระ  ในวันหน่ึง 
เปนวันมหาปวารณา พระเถรเจาไดดูความไพโรจนของพระอาทิตย 
ดูความแจมของพระจันทร  ดูความสงาของพระเจาปเสนทิโกศลทรง 
เครื่องสรรพาภรณ  เสด็จไปสูวิหาร  ดูความรุงเรืองของพระกาฬุทายิ- 
เถระผูกําลังน่ังเขาฌานอยู  ดูความไพโรจนของพระพุทธเจา  จึงทูล 
สรรเสริญพระสรีโรภาสของพระศาสดาวา  เยี่ยมกวาแสงสวางทั้งปวง 
พระองคจึงตรัสพระคาถานี้ 
           ทิวา  ตปติ  อาทิจฺโจ,                พระอาทิตย  ยอมรุงเรืองกลางวัน 
รตฺติมาภาติ  จนฺทิมา,                                พระจันทร ยอมสวางกลางคืน 
สนฺนทฺโธ  ขตฺติโย  ตปติ,                        กษัตริยทรงเครื่องแลวยอมสงา 
ฌายี  ตปติ  พฺราหฺมโณ,                        พราหมณผูเขาฌาน  ยอมรุงเรือง  
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อถ  สพฺพมโหรตฺตึ                                   สวนพระพุทธเจา  ยอมรุงเรืองดวย 
พุทฺโธ  ตปติ  เตชสา.                                พระเดช  ตลอด กลางวนและ 
                                                        กลางคืนทั้งสิ้น. 
                         ๒๖๙.  เรือ่งอัญญตรบรรพชิต 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภบรรพชิตรูปหน่ึง  บวชภายนอก  
พระพุทธศาสนา  มาคิดวา  พระสมณโคดม  เรียกสาวกของพระองค 
ผูบวชแลววาบรรพชิต  เราก็บวชแลวเหมือนกัน  ควรจะเรียกเราวา 
เปนบรรพชติอยางนั้นบาง  ดังนี้แลว  จึงเขาไปเฝาทูลความน้ันแดพระ 
ศาสดา  พระองคจึงตรัสพระคาถานี้ 
           พาหติปาโป  หิ  พฺราหฺมโณ,        คนที่มีบาปอันลอยเสียแลวเทียวเรา 
                                                        เรยีกวาพราหมณ 
สมจริยาย  สมโณติ  วุจฺจติ,                        คนที่เราเรียกวาสมณะ  เพราะความ 
                                                        ประพฤติสงบ 
ปพฺพาชยมตฺตโน  มูล,                                คนที่ขับไลมลทินของตนเสีย 
ตสฺมา  ปพฺพชิโตติ  วุจฺจติ.                        เราเรียกวาบรรพชิต  เพราะเหตุนั้น.  
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                     ๒๗๐.  เรื่องพระสารีบุตรเถระ  
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภพระสารีบุตรเถระ  ครั้งหนึ่ง 
พราหมณผูเปนมิจฉาทิฏฐิ  ไดยินเขาสรรเสริญพระเถระวา  ทานไม 
โกรธใคร  ใครเพ่ือจะลองดู  วันหน่ึง  ไดพบทานกําลังเท่ียวบิณฑบาต  
อยู จึงเอาฝามือประหารทานลงท่ีหลัง  ครั้นเห็นทานไมโกรธจริง  ก ็
เลื่อมใสขอขมาโทษ  แลวนิมนตรับภัตตาหารท่ีเรือนตน  ครั้งน้ัน 
ประชุมชนบางพวก  ทราบวาพราหมณประหารพระเถระ  ผูไมมีความ 
ผิดอะไร  กพ็ากันโกรธ ชักชวนกันมาจะทํารายพราหมณ  ครัน้เห็น 
พราหมณกลับเลื่อมใสในพระเถระแลว  ก็เลิกกลับไป  พระภิกษุทั้งหลาย 
ประชุมปรารภกันถึงเรื่องนั้น  พระศาสดาไดเสด็จมาในที่ประชุมนั้น 
จึงตรัสพระคาถานี้ 
           น  พฺราหฺมณสฺส  ปหเรยฺย,          พราหมณ  ไมควรประหาร 
                                                        พราหมณ 
นาสฺส  มุ ฺเจยฺย  พฺราหมฺโณ,                พราหมณ  ไมควรแกแคนเขา 
ธิ  พฺราหมฺณสฺส  หนฺตาร,                        นาติเตียนพราหมณ  ผูประหาร 
                                                        พราหมณ 
ตโต  ธิ  ยสฺส  มุ ฺจติ,                                พราหมณใด  ก็แคนเขา  นาติเตียน 
                                                        พราหมณนั้นยิ่งกวานั้นเสียอีก 
น  พฺราหมฺณสฺเสตทกิ ฺจิ  เสยฺโย                การไมหามใจเสียจากส่ิงท่ีชอบใจ 
ยทานิเสโธ  มนโส  ปเยห,ิ                        ของพราหมณ  เปนการประเสริฐ 
                                                        มากหามิได  
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ยโต  ยโต  หสึมโน  นิวตฺตติ,                ใจท่ีคิดเบียดเบียนยอมหัน กลับได 
                                                        จากวัตถุใด ๆ 
ตโต  ตโต  สมฺมติเมว  ทกฺุข                        ความทุกข  เพราะวัตถุนั้น ๆ  ก ็
                                                        ยอมระงับไปดวยเหมือนกัน. 
                      ๒๗๑.  เรื่องนางมหาปชาบดีโคตมี  
           พระบรมศาสดา ทรงปรารภนางมหาปชาบดีโคตมี  ไดอุปสมบท 
ดวยรับครุธรรม ๘  ภายหลังมีเสียงพูดกันวา  นางโคตมีบวชไมมี 
อุปชฌายะอาจารย  ถือเอาผากาสาวพัสตรดวยมือของตนเอง  ครั้งน้ัน 
นางภิกษุณีทั้งหลาย  เกิดความรังเกียจสงสัย  ไมทําอุโบสถปวารณา 
ดวย  จึงพากันไปเฝาทูลเนื้อความน้ันแดพระตถาคต  พระองคจึงตรัสวา 
เราเปนผูใหครุธรรม ๘  แกนางปชาบดีโคตมี  เราเองเปนอุปชฌายะ 
เราเองเปนอาจารย  ทานทั้งหลายไมควรทําความรังเกียจสงสัยในขีณาสพ 
แลวจึงตรัสพระคาถานี้ 
           ยสฺส  กาเยน  วาจาย                ความชั่วทางกาย  ทางวาจา  ทางใจ 
มนสา  นตฺถิ  ทุกฺกฏ,                                ของผูใดไมมีอยู 
สวุต  ตีหิ  าเนหิ                                เราเรียกผูนั้น  ซึ่งเปนผูสํารวมแลว 
ตมห  พฺรูม ิ พฺราหฺมณ.                        ดวยฐานะ ๓ ประการ  ( นั้น )  วา 
                                                        เปนพราหมณ.  
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                        ๒๗๒.  เรือ่งพระสารีบุตรเถระ  
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภพระสารีบุตรเถระ ในกาลเม่ือทาน 
ยังแสวงหาโมกขธรรมอยู  ไดฟงอริยสัจโดยยอจากพระอัสสชิเถระแลว 
บรรลโุสดาปตติผล  ภายหลังทานไดดํารงอยูในอัคคสาวกบารมีภูมิ  
เมื่อไดทราบวา  พระอัสสชิเถระอยู ณ ทิศใด  ก็ประคองอัญชลนีมัสการ 
โดยทิศนั้น  เวลาจะจําวัด  ก็หันศีรษะไปโดยทิศนั่น  พระภิกษุทัง้หลาย 
ที่เขาใจผิด  พูดติเตียนทานวาไหวทิศ  อันเปนกิจของนักบวชภายนอก 
พระศาสนา  พระศาสดารับสั่งใหหาตัวมาถาม ทานจึงทูลวา  เรื่องนี้ 
พระองคทรงทราบดีแลว  พระองคจึงทรงแสดงเหตุนั้น  ใหพระภิกษุ 
ทั้งหลายทราบ  แลวจึงตรัสพระคาถานี้ 
           ยมฺหา  ธมฺม  วิชาเนยฺย                บุคคลรูธรรมท่ีพระสัมมาสัมพุทธ- 
สมฺมาสมฺพุทธฺเทสิต,                                เจาแสดงแลว  จากผูใด 
สกฺกจฺจ  ต  นมสฺเสยฺย,                        ควรนอบนอมผูนั้น  โดยเคารพ 
อคฺคิหุตฺตว  พฺราหฺมโณ.                        เหมือนพราหมณ  นอบนอมการ 
                                                        บชูาเพลิงอยูฉะนั้น. 
                      ๒๗๓.  เรื่องอฎิลพราหมณ 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภชฎิลพราหมณผูหน่ึง  พราหมณนั้น 
มาคิดวา  เราเกิดในตระกูลพราหมณ  เปนสุชาติทั้งฝายมารดาและบิดา 
พระสมณโคดมเรียกสาวกของพระองควาพราหมณ  ดังนี้  ควรจะเรียก  
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เราวาเปนพราหมณอยางน้ันบาง ครั้นดําริดังน้ีแลว  จึงเขาไปเฝาทูล 
ความน้ันแดพระศาสดา พระองคจึงตรัสพระคาถานี้  
           น  ชฏาหิ  น  โคตฺเตน                คนจะชื่อวาเปนพราหมณ  ดวย 
น  ชจฺจา  โหติ  พฺราหฺมโณ,                        การทรงชฎาทั้งหลาย  ( คือเกลาผม 
                                                        ยุงเหยิง )  หามิได  ดวยโคตรหา  
                                                        มิได  ดวยชาติหามิได 
ยมฺหิ  สจจฺ ฺจ  ธมฺโม จ,                        สัจจะดวย  ธรรมดวย  มอียูในผูใด 
โส  สุจิ  โส  จ  พฺราหมฺโณ.                        ผูนั้น  ชือ่วาเปนผูหมดจดดวย 
                                                        ผูนั้น  ชื่อวาเปนพราหมณดวย. 
                          ๒๗๔.  เรื่องกุหกพราหมณ 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภพราหมณโกหกผูหน่ึง ประพฤติตน 
เหมือนคางคาว  คือข้ึนตนไมแลว  เอาเทาไขวกับกิ่งไมหอยศีรษะลงมา 
รองประกาศวา  ทานทั้งหลายจงใหสิ่งน้ัน ๆ  แกเรา  ถาไมใหเราจะ 
ปลอยใหตกลงมาตาย  กระทําบานเมืองใหพินาศฉิบหายบัดนี้  ประชุม 
ชนที่กลัวบานเมืองจะพินาศฉิบหาย  ก็ใหพัสดุนั้น ๆ  ตามประสงค 
พระภิกษุทั้งหลาย  จึงนําความน้ันทูลแดพระศาสดา  พระองคจึงตรัสวา 
เขาไมไดโกหกแตในชาตินี้  แมชาติกอนเขาก็โกหกเหมือนกอน  จึงตรัส 
เรื่องอดีตกาล  ครั้งพราหมณนั้นเปนดาบสโกหก  ทํามารยาใหพระยาเห้ีย 
นับถือ  ประสงคจะจับบริโภค  แตพระยาเห้ียรูเทาทันหนีเขาจอมปลวก  



นักธรรมเอก - ธรรมสมบัติ (หมวด ๑๒ คาถาธรรมบทแปล) - หนาท่ี 296 

เสีย  แลวไดกลาวคําเยาะเยยแกดาบสตาง ๆ  เมื่อพระองคจะทรงแสดง    
ถอยคําของพระยาเห้ียเยยดาบส  จึงตรัสพระคาถานี้ 
           กินฺเต  ชฏาหิ  ทุมฺเมธ,                ทุเมธเฮย  ประโยชนอะไรของแก 
                                                        ดวยการทรงชฎาทั้งหลาย  ( คือ 
                                                        เกลาผมยุงเหยิง ) 
กินฺเต  อชินสาฏิยา,                                ประโยชนอะไรของแก ดวยการ 
                                                        ทรงผาหนังเสือไว 
อพฺภนฺตรนฺเต  คหณ,                                ภายในของแกเปนดังรกชัฎ 
พาหิร  ปรมิชฺชสิ.                                แกเกลี้ยงเกลาอยูแตภายนอก. 
                      ๒๗๕.  เรื่องนางกีสาโคตมี 
           พระบรมศาสดา ทรงปรารภนางกีสาโคตมี  เปนผูเลิศกวา 
พระเถรีทั้งหลายท่ีถือผาบังสุกุล  วันหนึ่ง  เหาะไปเพ่ือจะเฝาพระศาสดา 
ที่เขาคิชฌกูฏ  ครั้นเห็นทาวสักกะพรอมดวยเทวบริษัทเฝาอยูกอน  พอ 
ถวายบังคมพระศาสดาแลวก็กลับไป  ทาวสักกะจึงทูลถามวา  ใครน่ัน 
พระเจาขา  มาแลวกลับไป  พระศาสดาจึงตรัสบอกวา  นางกีสาโคตมี 
แลวทรงแสดงคุณสมบัติของนาง  ตรัสพระคาถานี้ 
           ปสุกูลธร  ชนฺตุ                        เราเรียกชนผูทรงผาบังสุกุล  มีกาย 
กีส  ธมนิสนถฺต                                        ผอมสะพร่ังไปแลวดวยเอ็น  เปน 
เอก  วนสฺมึ  ฌายนฺต                                ผูเดียวเจริญฌานอยูในปา  ( ที่สงัด ) 
ตมห  พฺรูม ิ พฺราหฺมณ.                        นั้นวา  เปนพราหมณ.  
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                          ๒๗๖.  เรื่องพราหมณ 
           พระบรมศาสดา ทรงปรารภพราหมณผูหน่ึง  พราหมณนั้นมา  
คิดวา  พระสมณโคดมเรียกสาวกของพระองค  วาพราหมณ  เราก็เกิด 
ในกําเนิดพราหมณ  ควรจะเรียกเราอยางนั้นบาง  จึงเขาไปเฝาทูล 
เนื้อความน้ันแดพระศาสดา  พระองคจึงตรัสพระคาถานี้  
           น  จาห  พฺราหฺมณ  พฺรมูิ                เราเรียกผูเกิดแตกําเนิด  หรือ 
โยนิช  มตฺติสมฺภว,                                ผูที่เกิดแตครรภมารดา  วาเปน 
                                                        พราหมณหามิได 
โภวาที  นาม  โส  โหติ,                        เขายอมเปนผูชื่อโภวาที  ( ผูกลาว 
                                                        วาผูเจริญ ) 
ส  เว  โหติ  สกิ ฺจโน,                                เขาแล  ยอมเปนผูชื่อวายังมีกิเลส 
                                                          เครื่องกังวล 
อกิ ฺจน  อนาทาน                                เราเรียก  ทานที่ไมมีกิเลสเครื่อง 
ตมห  พฺรูม ิ พฺราหฺมณ.                        กังวลท่ีไมยึดถือ  วาเปนพราหมณ. 
                             ๒๗๗.  เรื่องอุคคเสน 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภเศรษฐีบุตรชื่ออุคคเสน  ไดฟง 
ธรรมเทศนา  ในขณะเม่ือตนยังกําลังยืนอยูปลายไมที่ไตลวด  ไดสําเร็จ 
พระอรหันตพรอมดวยปฏิสัมภิทา  แลวลงมาถวายบังคมพระศาสดา 
ทูลขอบรรพชาอุปสมบท  สมเด็จพระบรมสุคตก็ประทานเอหิภิกขุ-  
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อุปสมบทให  ครั้งน้ัน  พระภิกษุทั้งหลายจึงถามพระเถระวา  เมื่อทาน  
จะลงจากปลายไมไมกลัวหรือ  พระเถระตอบวา  เราหมดความกลัว 
แลว  พระภกิษุทั้งหลายหาทานวา  อวดพระอรหัตตผล  จึงทูลความน้ัน 
แดพระศาสดา  พระองคทรงรับรองวา  ทานกลาวตามความจริง  แลว 
จึงตรัสพระคาถานี้  
           สพฺพส ฺโชน  เฉตฺวา                ผูใดแล  ตัดสังโยชนทั้งปวงเสีย 
โย  เว  น  ปรติสฺสติ,                                แลวไมสะดุงอยู 
สงฺคาตีต  วิสยุตฺต                                เราเรียกผูนั้น  ซึ่งเปนผูลวงกิเลส 
ตมห  พฺรูม ิ พฺราหฺมณ.                        เครื่องของไดแลว  ผูหลดุพนแลว 
                                                        วาเปนพราหมณ. 
                     ๒๗๘.  เรื่องพราหมณ ๒ คน 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภพราหมณ ๒ คน  มีโคกําลังคนละ 
ตัว  ชื่อจูฬโรหิตตัวหนึ่ง  มหาโรหิตตัวหน่ึง  ตางคนตางอวดกําลังโค 
ของตน  ใครเพ่ือจะลองกําลังโคทั้งสอง  วาตัวไหนจะมีกําลังกวากัน 
จึงบรรทุกทรายลงในเกวียนใหเต็มแลว  เทียมโคทัง้สองขับไป  โค 
ทั้งสองไมอาจเพ่ือจะลากเกวียนไปได  จนชะเนาะและเชือกที่ผูกเกวียน 
หักขาด  พระภิกษุทั้งหลายไปเห็น  จึงนําความน้ันมาทูลแดพระศาสดา 
พระองคจึงตรัสวา  ชะเนาะและเชือกน้ันเปนภายนอก  ควรทานท้ังหลาย 
จะตัดชะเนาะคือความโกรธ  และเชือกคือตัณหา  อันเปนภายในแลว  
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จึงตรัสพระคาถานี้ 
           เฉตฺวา  นทฺธึ  วรตฺต ฺจ                เราเรียกทานท่ีตัดความโกรธดัง  
สนฺธาน  สหนุกฺกม                                ชะเนาะ  ตัดตัณหาดังเชือกโยง 
อุกฺขิตฺตปลีฆ  พุทฺธ                                และตัดทิฏฐิดังหัวเง่ือน กับอนุสัย  
ตมห  พฺรูม ิ พฺราหฺมณ.                        เพียงดังสาย  มีอวิชชาดังลิ่มสลัก 
                                                        อันถอนเสียแลว  ผูรูแลว  วาเปน 
                                                        พราหมณ. 
                      ๓๗๙.  เรื่องอักโกสกภารทวาชะ 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภอักโกสกภารทวาชพราหมณผู 
บริภาษพระองค  วันหน่ึง  มีประชุมพวกพราหมณลวนแตมิจฉาทิฏฐิ 
แตนางธนัญชานีพราหมณี  ผูเปนพ่ีสะใภของอักโกสกภารทวาช- 
พราหมณนั้น  เปนสัมมทิฏฐิผูโสดาบัน  นางนั้นเวลาพลั้งพลาดหรือ 
ไอจาม  ยอมเปลงอุทานวา   " นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมมฺา- 
สมฺพุทฺธสฺส "   ดังน้ีเสมอ  วันเมื่อชุมกนันั้น  นางพลาดลมลง 
จึงกลาวอุทานนั้นดวยเสียงอันดัง  พราหมณผูเปนสามี  ก็บริภาษดาวา 
นางธนัญชานีพราหมณีนั้นตาง ๆ  คิดจะขมวาทะของพระตถาคตเจา 
จึงไปเฝาแตไมถวายบังคม  ถามปญหาธรรม  พระองคก็ทรงแสดงให 
พราหมณนั้น  เลื่อมใสแลว  บวชสําเร็จพระอรหันต  อักโกสกภารทวาช- 
พราหมณอาศัยเหตุนี้  จึงไดบริภาษพระศาสดา  พระองคกลับทรง  
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สั่งสอนใหเลื่อมใสแลวบวช  สําเร็จพระอรหันตอีกคนหนึ่ง  พระภิกษุ  
ทั้งหลายประชุมกันสรรเสริญพระขันติคุณ  พระองคจึงตรัสพระคาถานี้ 
           อกฺโกส  วธพนฺธ ฺจ                        ผูใดเปนผูไมประทุษราย อดกลั้น 
อทุฏโ  โย  ติติกฺขติ,                                ความดาวา  และความทุบตี  และ  
                                                        ความจองจําได 
ขนฺติพล  พลานิก                                เราเรียกผูนั้นซึ่งเปนผูมีกําลังคือ 
ตมห  พฺรูม ิ พฺราหฺมณ.                        ขันติ  มีหมูพลคือชันติ  วาเปน 
                                                        พราหมณ. 
                          ๒๘๐.  เรื่องพระสารีบุตรเถระ 
           พระบรมศาสดา ทรงปรารภพระสารีบุตรเถระ  วันหน่ึง  ทาน 
เที่ยวไปบิณฑบาตกับภิกษุประมาณ ๕๐๐  ไดไปถึงเรือนของมารดาของ 
ทานท่ีนาลกคาม  แตมารดาของทานเปนมิจฉาทิฏฐิ  ไมเลื่อมใสใน 
พระศาสดา ครั้นเห็นพระสารีบุตรผูเปนบุตร  พาภิกษุทั้งหลายมา 
จําเปนตองรับรองเลี้ยงดูไปตามควร  แลวบริภาษดาวาพระสารีบุตร 
ตาง ๆ  แคนดวยเรื่องที่ละทรัพยสมบัติไปบวชเสีย  พระสารีบตุร 
ทานก็มิไดโกรธเคืองมารดา  ครั้นกลบัมาแลว  ภิกษุทั้งหลายจึง 
ประชุมกันพูดสรรเสริญคุณของพระเถระ  ผูไมโกรธตอมารดา  พระ 
ศาสดาไดเสด็จมาในท่ีประชุมนั้น  ทรงทราบความน้ันแลว  จึงตรัส 
พระคาถานี้  
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           อกฺโกธน  วตฺตวนฺต                        เราเรียกทานท่ีไมโกรธ  มีวัตร  ม ี
สีลวนฺต  อนสฺุสท                                ศีล  ไมมีตัณหาเครื่องฟูใจ  ทรมาน 
ทนฺต  อนฺติมสารีร                                ตนแลว มีสรรีะมีในท่ีสุด  วาเปน 
ตมห  พฺรูม ิ พฺราหฺมณ.                        พราหมณ. 
                        ๒๘๑.  เรือ่งนางอุบลวัณณาเถรี  
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภนางอุบลวัณณาเถรี  เม่ือนันทมาณพ  
ประทุษรายแลว  มหาชนจึงพูดกันวา  พระขีณาสพมีเน้ือหนังยังสด 
ไมใชไมแหงหรือจอมปลวก  คงยังยินดีกามน้ันอยู  พระศาสดาไดเสด็จ 
มาในท่ีประชุมนั้นตรัสวา  ขีณาสพไดยินดีกาม  เหมือนนํ้าในใบบัว 
และเมล็ดพรรณผักกาดที่ปลายแหงเหล็กแหลม  ไมติดต้ังอยูไดฉะน้ัน 
แลวจึงตรัสพระคาถานี้ 
           วารี  โปกฺขรปตฺเตว                        ผูใด  ไมของอยูในกามท้ังหลาย 
อารคฺเคริว  สาสโป                                เหมือนนํ้าในใบบัว  หรือเหมือน 
โย  น  ลิมฺปติ  กาเมส,ุ                                เมล็ดพรรณผักกาดที่ปลายแหง 
                                                        เหล็กแหลม 
ตมห  พฺรูม ิ พฺราหฺมณ.                        เราเรียกผูนั้นวาเปนพราหมณ.  
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                     ๒๘๒.  เรื่องอัญญตรพราหมณ  
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภพราหมณคนหน่ึง  พราหมณนั้น 
มีทาสคนหน่ึง  หนีไปบวชแลวไดสําเร็จพระอรหันต  ในกาลนั้น 
พระศาสดายังมิไดทรงหามเรื่องการบวชทาส  พราหมณผูเปนนายเที่ยว  
ติดตามมานานแลวยังไมพบ  วันหน่ึงไดเห็นเที่ยวไปบิณฑบาตกับ 
พระศาสดาจึงจับจีวรของทานไวใหมั่น  เพื่อจะไมใหหนี  พระศาสดา 
จึงรับสั่งถามพราหมณวาอะไรกัน  พราหมณนั้นจึงทูลวา  ภิกษุรูปนี้ 
เปนทาสของขาพระองค  พระศาสดาจึงตรัสวา  เธอเปนผูมีภาระ 
อันปลงเสียแลว  พราหมณไดยินรับสั่งดังน้ี  เขาใจวาเปนพระอรหันต 
แลวก็ปลอยทาน  พระองคจึงตรัสพระคาถาน้ี 
           โย  ทกฺุขสฺส  ปชานาติ                        ผูใดในศาสนานี้แล  มารูจักความ 
อิเธว  ขนมตฺตโน,                                        สิ้นไปแหงทุกขของตนอยู 
ปนฺนภาร  วสิยุตฺต                                        เราเรียกผูนั้น  ซึ่งเปนผูมีภาระ 
ตมห  พฺรูม ิ พฺราหฺมณ.                                อันปลงเสียแลว  ผูหลุดพนแลว 
                                                                วาเปนพราหมณ. 
                      ๒๘๓.  เรื่องนางเขมาภิกขุนี 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภนางเขมาภิกษุณี  ในราตรีวันหน่ึง 
นางไดไปเพื่อจะเฝาพระศาสดาท่ีเขาคิชฌกูฏ  ครัน้เห็นทาวสักกเทวราช 
พรอมดวยเทวบริษัทเฝาอยูกอน  จึงยืน ณ อากาศถวายบังคมพระศาสดา  
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แลวก็กลับไป  ทาวสักกะเทวราชไดทอดพระเนตรเห็น  จึงทูลถามวา 
ใครท่ีมายืนถวายบังคมแลวกลับไป  พระศาสดาจึงตรัสบอกวา นั่นคือ  
นางเขมาภิกษุณี  เปนผูมีปญญามากเฉลียวฉลาด  แลวจึงตรัสพระ 
คาถาน้ี  
           คมฺภรีป ฺ  เมธาวึ                เราเรียกทานที่มีปญญาลกึซึ้ง  ม ี
มคฺคามคฺคสฺส  โกวิท                                ปญญาเครื่องขจัดกิเลส  ฉลาดตอ 
อุตฺตมตฺถ  อนุปฺปตฺต                                ทางและท่ีไมใชทาง  บรรลุประ- 
ตมห  พฺรูม ิ พฺราหฺมณ.                        โยชนสูงสุดโดยลําดับแลว  วาเปน 
                                                        พราหมณ. 
                 ๒๘๔.  เรื่องพระปพภารวาสีดิสสเถระ 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภพระปพภารวาสีดิสสเถระ    เรียน 
พระกรรมฐานในสํานักพระองคแลว  ไปอาศัยอยูที่เง้ือมเขาแหงหน่ึง 
เปนที่สบาย  เทวดาที่สถิตอยูที่นั้น  ไมปรารถนาใหทานอยู  แตไม 
สามารถจะประทุษรายทานได  ดวยอํานาจสีลวิสุทธิของทาน  ต้ังแต 
อุปสมบทมา  เทวดานั้น  จึงไปสิงในสรีระ  บุตรของอุบาสิกาผูหน่ึง 
ซึ่งเปนอุปฐายิกาของทาน  แลวแสดงบอกวา  เราไมตองการดวย 
พลีกรรม  ถาทานขอนํ้าลางเทาของพระปพภารวาสีดิสสเถระ  มารด 
ศีรษะบุตรของทานแลวเราจึงจะไป  วันรุงข้ึนพระเถระเขาไปบิณฑบาต 
อุบาสิกาก็กระทําอยางนั้น  ครั้นพระเถระกลับมาจากบิณฑบาตแลว  
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เทวดานั้นจึงมาขับไลทาน หาวาประพฤติเวชกรรม  เปนผูมีศีลไม  
บริสุทธิ์  พระเถระไมเห็นวากิจอันนั้นเปนเวชกรรม แลวเลยตรวจศีล 
ของตน  ต้ังแตอุปสมบทมา  ไมดางพรอยแมสักนิดเดียว  ก็เกิดปติ 
เปนกําลัง  เมื่อปติระงับ  ก็ไดสําเร็จพระอรหันตในขณะนั้น  ครั้นออก  
พรรษาแลว  ไดมาเฝาพระศาสดา  พระองคทรงยกยองสรรเสริญ  ใน 
การท่ีหลีกจากหมูไปยังที่เง้ือมเขา  จนไดบรรลุพระอรหันต  แลวจึงตรัส 
พระคาถานี้ 
           อสสฏ  คหฏเหิ                        เราเรียกทานท่ีไมคลุกคลี  ดวยคน 
อนาคาเรหิ  จูภย                                ทั้งสองฝาย  คือท้ังฝายคฤหัสถ 
อโนกจารึ  อปฺปจฺฉ                                ทั้งฝายบรรพชิตแลว  เปนผูมี 
ตมห  พฺรูม ิ พฺราหฺมณ.                        ความมักนอย  เที่ยวไปโดยหา 
                                                        อาลัยมิได  วาเปนพราหมณ. 
                     ๒๘๕.  เรื่องอัญญตรภิกขุ 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภภิกษุรูปหน่ึง  เรียนพระกรรมฐาน 
ในสํานักพระองค  แลวไปอยูปากระทําความเพียรจนสําเร็จพระอรหันต 
ปรารถนาจะมาเฝา จึงออกจากท่ีนั้นดําเนินมา  ครั้งน้ันมีสตรีคนหนึ่ง 
ทะเลาะกับสามี  หนีลงเรือนเพ่ือจะไปสูตระกูลของตน  เดินตามหลังทาน 
ไป  ครั้นสามีตามมาพบกลางทาง  เห็นเชนนั้นเขาใจวา  ทานลัก 
ภรรยาหนี  จึงเขาตบตีทาน  พอแกความโกรธแลว  พาภรรยากลับไป  
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ครั้นทานมาถึงเชตวันวิหาร  ภิกษุทั้งหลาย  ก็ทําอาคันตุกวัตรรับรอง 
ตามสมณกิจ  ไดแลเห็นสรีระของทานบวมเขียวเปนปุมปม  จึงถาม  
ทาน ๆ  ก็เลาความน้ันใหฟง  พระภิกษุทั้งหลายจึงถามวา  เมื่อเขาทํา 
แกทานเชนนี้แลว  ทานโกรธเขาหรือไม  ทานตอบวาความโกรธของเรา  
ไมมี พระภิกษุทั้งหลายหาวาทานอวดพระอรหัตตผล  จึงทูลความน้ัน 
แดพระศาสดา  พระองคจึงตรัสวา  ขีณาสพไมโกรธใคร  แลวจึงตรัส 
พระคาถานี้ 
           นิธาย  ทณฺฑ  ภูเตสุ                        ผูใดวางอาชญา  ในสัตวทั้งหลาย 
ตเสสุ  ถาวเรสุ  จ                                        ทั้งท่ียังเปนผูสะดุงทั้งท่ีเปนผูมั่นคง 
โย  น  หนฺติ  น  ฆาเฏติ,                                เสียแลว  ไมเบียดเบียนเองอยู 
                                                                ไมใหเขาเบียดเบียนอยู 
ตมห  พฺรูม ิ พฺหราหฺมณ.                                เราเรียกผูนั้น  วาเปนพราหมณ. 
                          ๒๘๖.  เรื่องสามเณร ๔ รูป 
           พระบรมศาสดา ทรงปรารภสามเณร ๔ รูป  คือสังกิจจสามเณร 
บัณฑิตสามเณร  โสปากสามเณร  เรวตสามเณร  เปนอรหันตขีณาสพ 
ทั้ง ๔  มีอายุ ๗ ขวบเทากัน. 
           ครั้งน้ัน  มีนางพราหมณีคนหน่ึง  ปรารภจะทําบุญเลี้ยงพราหมณ 
จึงใหพราหมณสามีไปนิมนตพราหมณแก ๆ  แตวิหารมา ๔ รปู 
พราหมณสามีก็ไปขอตอพระภัตตุเทสก ๆ  กใ็หสามเณร ๔ รูปนั้นมา  
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นางพราหมณีไดเห็นก็โกรธ  จึงบนสามีวา  เขาจะตองการพราหมณ   
แก ๆ  ทําไมจึงไปนิมนตพราหมณเด็ก ๆ  คราวลกูหลานมา  แลว 
ใหสามเณรทั้ง ๔ พักอยูขางนอก  ใหสามีไปนิมนตใหม  ไดพระสารี- 
บุตรเถระและพระโมคคัลลานเถระ  ครั้นพระเถระทั้ง ๒ มาเห็น  
สามเณรท้ัง ๔  นั่งอยูแลวก็กลับไปเสีย  นางพราหมณีใหสามีไปเที่ยว 
นิมนตพราหมณแก  กลับไปกลับมาอยูจนสาย  ครั้งน้ันทาวสักกะ  จึง 
แปลงเพศเปนพราหมณแก  มาประทบัอยูที่โรงสวดของพราหมณ 
พราหมณสามีไดเห็นก็เชิญมา  พอนางพราหมณไดเห็นก็ดีใจ  ครั้น 
ทาวสักกะเสด็จมาถึง  ทอดพระเนตรเห็นพราหมณทั้ง ๔  ก็ประคอง 
อัญชลีนมัสการ  นางพราหมณีไดเห็นเชนนั้น  จึงวาแกสามีวาตายจริง 
นี่ทําไมไปนิมนตเอาพราหมณบามา  วาแลวก็ชวยกันฉุดคราโบยตีไล 
ใหไป  ขณะนั้นทาวสักกะจึงเปลี่ยนเพศ  ให ๒ พราหมณรูวาพระองค 
เปนพระอินทร  พราหมณทั้ง ๒ ก็กลวั  จึงถวายภัตตาหารแกสามเณร 
ทั้ง ๔  และทาวสักกะ  เสร็จแลว  บางองคก็เหาะไป  บางองคก็ดําดินไป 
ครั้นสามเณรกลับมาแลว  ภิกษุทั้งหลายจึงถามสามเณรเหลาน้ันวา 
เมื่อพราหมณกักทานไวจนสายเชนนั้น  ทานไมโกรธแกหรือ  ครั้นทาน 
ตอบวาไมโกรธ  จึงหาวาทานพูดไมจริง  แลวทูลฟองพระศาสดา 
พระองคทรงรับวา  ทานกลาวตามจริง  แลวจึงตรัสพระคาถาน้ี 
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           อวิรุทธฺ  วิรุทฺเธสุ                        เราเรียกทานท่ีไมเคือง  ในเขา  
อตฺตทณฺเฑสุ  นิพฺพุต                                ทั้งหลายท่ีเคืองแลว  ผูที่ดับแลว 
สาทาเนสุ  อนามาน                                ในเขาท้ังหลายที่มีอาชญาในตน  ผู  
ตมห  พฺรูม ิ พฺราหฺมณ.                        ที่ไมมีความถือในเขาทั้งหลาย  ที่ม ี
                                                        ความถือ  วาเปนพราหมณ. 
                      ๒๘๗.  เรื่องพระมหาบันถกเถระ 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภพระมหาบันถกเถระ  ใหพระ 
จูฬบันถกผูนองชายสังวัธยายคาถาอันหน่ึง  ถึง ๔ เดือนลวงแลวยังจํา 
ไมได  พระเถระจึงขับไลออกเสียจากวิหาร  พระจูฬบันถกเสียใจคิด 
จะสึก  พระศาสดาทรงทราบอุปนิสัย  ไดประทานพระกรรมฐานและ 
โอวาทใหสําเร็จพระอรหันต  พรอมดวยปฏิสัมภิทาในวันนั้น พระ 
ภิกษุทั้งหลายประชุมกันพูดวา การท่ีพระมหาบันถกทําเชนนั้น  ชะรอย 
จะทําดวยความโกรธ พระศาสดาไดเสด็จมาในท่ีประชุมนั้น  จึงตรัส 
วาพระขีณาสพไมมีกิเลส  มหาบันถกทําแลว  โดยอาศัยอรรถอาศัยธรรม 
เปนเบื้องหนา  แลวจึงตรัสพระคาถานี้ 
           ยสฺส  ราโค  จ  โทโส  จ                         ราคะดวย  โทสะดวย  มานดวย 
มาโน  มกฺโข  จ  ปาติโต,                                ความลบหลูดวย  อันผูใดใหตก 
                                                                ไปแลว  
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สาสโปริว  อารคฺเค,                                เปนดังเมล็ดพรรณผักกาด  ที่  
                                                         ปลายแหงเหล็กแหลม  ตกไปแลว 
ตมห  พฺรูม ิ พฺราหมณ.                        เราเรียกผูนั้น  วาเปนพราหมณ. 
                       ๒๘๘.  เรือ่งพระปลินทวัจฉเถระ  
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภพระปลินทวัจฉเถระ  เปนพระ 
อรหันตขีณาสพ  เมื่อทานจะรองเรียกคฤหัสถหรือบรรพชิต  ยอมกลาว 
ดวยวาทะวา   " วสลิ  วสลิ "   คนถอยทานจงมา  คนถอยทานจงไปดังนี้ 
เปนปกติ  เพราะพระสาวกท้ังหลายละวาสนาไมได  ละไดแตสัพพัญู 
พระองคเดียว  พระภิกษุทั้งหลายจึงพากันติเตียนทาน  แลวทูลความน้ัน 
แดพระศาสดา  เมื่อพระองคจะทรงเปลื้องพระปลินทวัจฉเถระจาก 
ความครหาอันนั้น  จึงตรัสพระคาถานี้ 
           อกกฺกส  วิ ฺาปน ึ                                ผูใด  กลาวถอยคําอันเปนเหตุไม 
คิร  สจฺจ  อทุีรเย                                        ทําใคร ๆ  ใหขัดใจ  เปนเครื่องให 
ยาย  นาภิสชเฺช  ก ฺจิ,                                รูความกันได  เปนความจริง  หาใช 
                                                                เปนคําหยาบคายไม 
ตมห  พฺรูม ิ พฺราหฺมณ.                                เราเรียกผูนั้น วาเปนพราหมณ.  
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                          ๒๘๙.  เรื่องอัญญตรภิกขุ  
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภภิกษุรูปหน่ึง  เปนพระขีณาสพ 
วันหน่ึงไดเดินมาที่วิหาร  เห็นผาสาฎกของพราหมณมิจฉาทิฏฐิผูหน่ึง 
วางไว  สําคัญวาไมมีเจาของ  จึงถือเอาดวยบังสุกุลสัญญา พราหมณ 
เห็นดังน้ัน  จึงตามมาดาวา  สมณะโลนลักผาของเรา  พระเถระก็คืน  
ผาใหพราหมณนั้น  พระภิกษุทั้งหลายทราบความน้ัน  จึงพากันเยยหยัน 
วา  ผาสาฎกผืนนั้นยาวส้ันกี่มากนอยดังนี้  ทานจึงตอบวา  เราไมไดมี 
อาลัยในผาสาฎกน้ัน  พระภิกษุทั้งหลาย  หาทานวาอวดพระอรหัตตผล 
จึงทูลความน้ันแดพระศาสดา  เมื่อพระองคจะทรงเปล้ืองพระเถระจาก 
ครหาน้ัน  จึงตรัสพระถาคานี้ 
           โยธ  ทีฆ  วา  รสฺส  วา                        ผูใดไมถือเอาของยาว  หรือส้ัน 
อณุ  ถูล  สุภาสุภ                                        นอยหรอืใหญ งามหรือไมงาม 
โลเก  อทินฺน  นาทิยติ,                                ที่เขาไมใหแลว  ในโลกน้ี 
ตมห  พฺรูม ิ พฺราหฺมณ.                                เราเรียกผูนั้น  วาเปนพราหมณ. 
                        ๒๙๐.  เรือ่งพระสารีบุตรเถระ 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภพระสารีบุตรเถระ  ไปจําพรรษา 
อยูที่วิหารชนบทแหงหน่ึง  กับดวยภิกษุบริวารประมาณ ๕๐๐  หมู 
มนุษยในที่นั้น  ชักชวนกนัถวายผาจํานําพรรษา  ครั้นออกพรรษาแลว 
ทานรีบมาเสียกอน  บอกภิกษุสามเณรที่มีความตองการผาจํานําพรรษา  
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ใหไปสูวิหารชนบทนั้น  พระภิกษุทั้งหลายจึงประชุมพูดกันวา  ชะรอย  
พระสารีบุตาเถระจะยังมีตัณหาอยู  พระศาสดาไดเสด็จมาในท่ีประชุมนั้น 
ตรัสวา  ตัณหาไมมีแกสารีบุตร  เธอบอกดวยความหวังบุญแกมนุษย 
ทั้งหลาย  และหวังลาภอันชอบธรรมแกภิกษุสามเณร  ดังนี้แลว  จึง 
ตรัสพระคาถานี้  
           อาสา  ยสฺส  น  วิชชฺนฺติ,                        ความปรารถนาของผูใด ไมมีอยู 
อสฺมึ  โลเก  ปรมฺห ิ จ,                                        ในโลกน้ี  และในโลกหนา 
นิราสาส  วิสยุตฺต                                        เราเรียกผูนั้น  ซึ่งเปนผูไมมีความ 
ตมห  พฺรูม ิ พฺราหฺมณ.                                  ปรารถนา  ผูหลุดพนแลว  วา 
                                                                เปนพราหมณ. 
                     ๒๙๑.  เรื่องพระโมคคัลลานเถระ 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภพระมหาโมคคัลลานเถระ  เรื่อง 
เหมือนกันกับเรื่องพระสารีบุตร  ขอ ๒๙๐  พระองคจึงตรัสพระคาถานี้ 
           ยสฺสาลยา  น  วิชฺชนฺติ,                        ความอาลัยทั้งหลาย  ของผูใด 
                                                                ไมมีอยู 
อ ฺาย  อกถกถี.                                        ผูใดรูชดัแลว  ไมมคีวามสงสัย 
                                                                เปนเหตุกลาววาอยางไร ๆ 
อมโตคธ  อนุปฺปตฺต                                        เราเรียกผูนั้น  ซึง่เปนผูบรรลุ 
ตมห  พฺรูม ิ พฺราหฺมณ                                        อมตธรรมโดยลาํดับแลว  วาเปน 
                                                                พราหมณ.  
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                         ๒๙๒.  เรือ่งพระเรวตเถระ  
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภพระเรวตเถระ วันหน่ึงพระภิกษุ 
ทั้งหลายประชุมพูดสรรเสริญวา  เรวตสามเณรเปนผูมีบุญ  ทําเรือน 
ยอดถึง ๕๐๐  หลัง  เพ่ือภิกษุทั้งหลาย ๕๐๐  พระศาสดาไดเสด็จมาใน 
ที่ประชุมนั้น  ตรัสวา  บญุบาปของบุตรเราไมมี  บุตรเราละบุญบาป  
ทั้งสองเสียหมดแลว  จึงตรัสพระคาถานี้ 
           โยธ  ปุ ฺ ฺจ  ปาป ฺจ                        ผูใดในโลกนี ้ ลวงบุญและบาป 
อุโภ  สงฺค  อปุจฺจคา,                                        ทั้งสองและกิเลสเครื่องของไปแลว 
อโสก  วิรช  สุทฺธ                                        เราเรียกผูนั้น  ซึ่งเปนผูไมมี 
ตมห  พฺรูม ิ พฺราหฺมณ.                                ความโศก  มีกิเลสดจุธุลีสิ้นแลว 
                                                                ผูหมดจดแลว  วาเปนพราหมณ. 
                        ๒๙๓.  เรือ่งพระจันทาภเถระ 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภพระจันทาภเถระ  เมื่อครั้งศาสนา 
พระกัสสปทสพล  ทานไดทําการบูชาพระสถูปดวยจันทนแดง  มาใน 
พุทธกาลน้ี  ไดเกิดในตระกูลพราหมณมหาสาล  มีรัศมีอันฉายออก 
จากนาภี  เหมือนมณฑลพระจันทร  พวกพราหมณทั้งหลายพาจัทาภ- 
พราหมณ  ไปเที่ยวลวงประชุมชนวา  ถาผูใดไดจับสรีระของจันทาภ- 
พราหมณดวยมือแลว  ผูนั้นจักไดสมบัติอยางนี้ ๆ  ไดเที่ยวมาโดยลําดับ 
บรรลถุึงเมืองสาวัตถีพบพวกอริยสาวก  จึงอวดอางอานุภาพของจันทาภ-  
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พราหมณ  อริยสาวกก็อวดอางอานุภาพของพระศาสดา  แกงแยงไม  
ตกลงกัน  จึงเชิญจันทาภพราหมณไปที่วิหาร  ครัน้จันทาภพราหมณ 
เขาไปในสํานักพระศาสดาแลว  รัศมทีี่ออกจากนาภี  ก็อันตรธานหายไป 
ครั้นออกมาภายนอก  รัศมีนั้นก็กลับมอียางเดิม  จันทาภพราหมณ 
ไดทดลองดูถึง ๓ ครั้ง  เกิดอัศจรรยจิตคิดวา  พระสมณะนี้ชะรอยจะ  
รูมนตใหมีรศัมีอันตรธาน  จึงทูลขอเรียนมนต  พระศาสดาจึงตรัสวา 
ถาทานบวชเราจึงจะใหได  จันทาภพราหมณก็บวช  ครั้นบวชแลวไมนาน 
วันนัก  ก็ไดสําเร็จพระอรหันต  ฝายพวกพราหมณทั้งหลายท่ีมาดวย 
รอคอยใหทานเรียนมนตเห็นชาไป  จึงเตือนถามถึงการเรียนมนตนั้น 
วาสําเร็จแลวหรือยัง  ทานจึงตอบวา  บัดนี้  เรามีธรรมเปนเครื่องอุนใจ 
เกิดข้ึนแลว  ไมกลับไปละ  พระภิกษุทั้งหลายหาวาทานอวดพระ- 
อรหัตตผล จึงทูลความน้ันแดพระศาสดา พระองคทรงรับวาทานกลาว 
ตามจริง  จึงตรัสพระคาถานี้ 
           จนฺทว  วมิล  สุทธฺ                        เราเรียกทานท่ีมีความยินดีในภพ 
วิปฺปสนฺนมนาวิล                                อันสิ้นไปแลว  ผูบริสุทธิ์ผองใส 
นนฺทิภวปริกฺขีณ                                        ไมหมนหมอง  เหมือนพระจันทรที่ 
ตมห  พฺรูม ิ พฺราหฺมณ.                        ปราศจากมลทิน  วาเปนพราหมณ.  
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                           ๒๙๔.  เรื่องพระสีวลีเถระ  
           พระบรมศาสดา ทรงปรารภพระสีวลีเถระ  เปนบุตรของนาง 
สุปปวาสา อยูในครรภมารดา ๗ ป  ๗ เดือน  ๗ วัน  ดวยบุรพกรรม 
ในครั้งหนึ่ง  ทานเคยเปนกษัตริย  ยกกองทัพไปลอมเมืองหน่ึงไว ๗ ป 
๗ เดือน  ๗ วัน  ในกาลนั้น  นางสุปปวาสา  เปนพระชนนี  ใหโอรสของ  
พระองคกักประตูไมใหชาวพระนครออกได  ชาวพระนครจึงฆาพระราชา 
ของตนแลวถวายเมือง  ดวยกรรมอันนี้ตามใหผลในชาตินี้  นางสุปปวาสา 
ผูมารดา   ไดรับทุกขเวทนาอยางสาหัส  จึงมาคิดข้ึนวา  พระสัมมา- 
สัมพุทธเจา  แสดงธรรมเพื่อละทุกขได  พระสงฆปฏิบัติเพ่ือละทุกขได 
พระนิพพานเปนสุขดังน้ี  จึงสงสามีใหไปเฝาพระศาสดาเพ่ือทูลขอพร 
พระองคก็ทรงประทานพรให  นางกค็ลอดโดยศิรสิวัสดิ์  ครั้นคลอดแลว 
จึงถวายมหาทานแกพระภิกษุสงฆ  มีพระพุทธเจาเปนประธาน  สิ้น 
๗ วัน  สวนทารกน้ัน  ครั้นคลอดออกมาแลว  กช็วยกรองนํ้าถวาย 
พระสงฆได  ภายหลังไดออกบวชสําเร็จพระอรหันต  วันหน่ึง  พระ 
ภิกษุทั้งหลาย ประชุมพูดกันถึงเรื่องพระสีวลีเถระวา  ภิกษุผูมีถึงพรอม 
ดวยอุปนิสัยพระอรหันต  ยังเสวยทุกขถึงเพียงนี้  พระศาสดาไดเสด็จมา 
ในที่ประชุมนั้น  จึงตรัสวา  ภิกษุทั้งหลาย  บัดนีบุ้ตรของเราพนทุกข 
แลว จึงตรัสพระคาถาน้ี 
           โย  อมิ  ปลิปถ  ทคฺุค                        ผูใดลวงทางลื่นหลมสังสารวัฏฏ 
สสาร  โมหมจฺจคา,                                        และโมหะ  เหลาน้ีไปแลว 
ติณฺโณ  ปารคโค  ฌายี,                                เปนผูเพงพิจารณา  ขามฝงแลว  
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อเนโช  อกถกถี,                                ไมมีตัณหาเปนเหตุหว่ันไหว  หา  
                                                ความสงสัยเปนเหตุกลาววา 
                                                อยางไร ๆ  มิได 
อนุปาทาย  นิพฺพุโต,                        ไมถือม่ัน  ดับสนิทแลว 
ตมห  พฺรูม ิ พฺราหฺมณ.                เราเรยีกผูนั้น  วาเปนพราหมณ. 
                        ๒๙๕.  เรื่องพระสุนทรสมุททเถระ 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภพระสุนทรสมุททเถระ  เปนบุตร  
ของตระกูลอันใหญ  ในเมืองสาวัตถี  วันหน่ึงไดเห็นมหาชนพากันไป 
สูวิหาร  เพ่ือจะฟงธรรม  จึงไปกับมหาชนนั้นบาง  ครั้นไดฟงธรรม 
มีความเลื่อมใน  ใครจะบวช  จึงวิงวอนขออนุญาตมารดาบิดา     ครั้นได 
บวชแลว  ไปสูที่เมืองราชคฤห  มารดาบิดาก็ต้ังแตปริเทวนาการถึง 
บุตร  ครั้งน้ันมีหญิงคณิกาผูหน่ึง  รับอาสาจะใหทานสึก  จึงไปอยูบาน 
ที่ทานเคยบิณฑบาต  แลวตกแตงขัชชโภชนาหารถวาย  จนคุนเคย 
ถึงกับนิมนตใหข้ึนไปบนเรือนชั้นบน  แสดงมารยาสตรีโดยประการ 
ตาง ๆ  เมื่อทานรูทัน  ก็เกดิความสังเวชสลดใจ  ขณะนั้นพระศาสดา 
ทรงทราบ  จึงตรัสบอกพระอานนทวา  สงครามของสุนทรสมุททภิกษุ 
กับหญิงคณิกากําลังเปนไป  พระอานนทจึงทูลถามวา  ใครจะแพ  ใคร 
จะชนะ  พระองคตรัสตอบวา  สุนทรสมุททภิกษุชนะ  หญิงคณิกาแพ 
ดังน้ีแลว  จึงทรงเปลงพระโอภาสไปประดุจประทับในที่เฉพาะหนา 
แลวตรัสพระคาถานี้  
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           โยธ  กาเม  ปหนฺตฺวาน,                        ผูใดในโลกน้ี  ละกามท้ังหลายแลว 
อนาคาโร  ปริพฺพเช,                                        เปนผูไมมีเหยาเรือน เลิกเสียได, 
กามภวปริกขฺีณ                                                เราเรียกผูนั้น  ซึง่เปนผูมีกามและ  
ตมห  พฺรูม ิ พฺราหฺมณ.                                ภพอันสิ้นไปแลววา  เปนพราหมณ. 
              ๒๙๖.  เรื่องพระชฏลิเถระและพระโชฏิกเถระ 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภพระชฏลิเถระและพระโชฏิกเถระ   
ในกาลเมื่อทานยังครองเรือนท่ีเศรษฐีมหาศาลท้ังสอง  เปนผูมีบุญ 
อันไดกระทําไวแลวในอเนกชาติ. 
           ชฏิลเศรษฐีนั้น  มภูีเขาทองประมาณ ๘๐ ศอก  เกิดข้ึนเอง 
ที่หลังบาน  จะตองการทองวันไหน  ก็เอาจอบไปขุดมาใชสอยตาม 
ประสงค  สุวรรณบรรพตที่ขุดแลว  ก็กลับเต็มตามปกติ  ทานมีความ 
เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา  ใครเพ่ือจะบวช  จึงแบงทรัพยสมบัติ 
ที่ควรจะแบงได  ใหแกบตุร ๓ คน  แลวใหโอวาทส่ังสอนบุตร  ออก 
บวชในสํานักพระศาสดา  ไมเนิ่นชากไ็ดสําเร็จพระอรหันต  วันหน่ึง 
พระศาสดาพรอมดวยภิกษุสงฆ  ไปรับภิกษาหารท่ีบานของบุตรพระ 
ชฏลิเถระ  พระภิกษุทั้งหลายจึงถามพระเถระวา  ตัณหาในสุวรรณ- 
บรรพตและในบุตรทั้งหลาย  ยังมีอยูแกทานหรือ  ครั้นทานตอบวา 
ไมมี  ดังนี้แลว  จึงหาทานวาอวดพระอรหัตตผล  แลวทูลความน้ันแด 
พระศาสดา  พระองคจึงตรัสพระคาถาขางหนา.  
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           โชฏิกเศรษฐีนั้น  มีปราสาท ๗ ชั้น  แลวดวยแกว ๗ ประการ  
ประกอบดวยกําแพง ๗ ชั้น  ประตู ๗ ประตู  มีขุมทรัพย ๔ ขุม 
ต้ังข้ึนตามมุมปราสาท  มีตนกัลปพฤกษต้ังข้ึนใกลมุมกําแพง  ในเวลา 
นาตรีไมตองจุดประทีป  ชัชวาลดวยแสงแกว  อันสําเร็จมาดวยบุญฤทธิ์  
พระเจาอชาตศัตรู  มีพระราชประสงคสมบัติของทาน จึงยกพยุหพลไป 
ไดทอดรพะเนตรเห็นเงาพวกพลนิกายของพระองคเอง  ปรากฏท่ี 
กําแพงแกว  ก็ตกพระทัยหมายวาทานรูตัว  ตระเตรียมคนไวพรักพรอม 
ก็เสด็จกลับ  เลยและเขาไปในวิหารเชตวัน  พบทานเฝาพระศาสดาอยู 
ในที่นั้น  ทานเศรษฐีไดทราบความประสงคของพระเจาอชาตศัตรูแลว 
จึงทูลวา  สิ่งใด ๆ  ที่เปนของตนยังไมอนุญาตแลว  ใครไมสามารถจะ 
เอาไปได  พระองคไมทรงเชื่อ  เศรษฐีจึงใหถอดแหวนที่นิ้วมือของตน 
พระองคก็ไมสามารถจะถอดออกได  ครั้นอนุญาตถวายแลวแหวนน้ัน 
ก็รวงออกมาเอง  เศรษฐีไดเห็นพระอาการของพระราชา  มึนเมาดวย 
ตัณหากิเลส  ก็สังเวชสลดจิต  ทูลขอบรรพชาอุปสมบทในเวลานั้น 
ครั้นบวชแลวไมนานวัน  ก็ไดสําเร็จพระอรหันต  สมบัติทั้งปวง 
ก็อันตรธานหายไป  วันหน่ึง  พระภิกษุทั้งหลายถามทานวา ทานยังมี 
ตัณหาอาลัยในสมบัตินั้นหรือ  ครั้นทานตอบวาไมมีดังนี้แลว  จึงหา 
ทานวาอวดพระอรหัตตผล  ทลูความน้ันแดพระศาสดา  พระองค 
จึงตรัสพระคาถานี้ 
           โยธ  ตณฺห  ปหนตฺฺวาน,                        ผูใดในโลกน้ี  ละตัณหาแลว 
อนาคาโร  ปริพฺพเช,                                        เปนผูไมมีเหยาเรือน  เลิกเสียได  
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ตณฺหาภวปริกฺขีณ                                เราเรียกผูนั้นซึ่งเปนผูมีตัณหาและ 
ตมห  พฺรูม ิ พฺราหฺมณ.                        ภพอันสิ้นไปแลววาเปนพราหมณ. 
                           ๒๙๗.  เรื่องนฏปุพพกะ 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภพระเถระผูเคยเปนละครรูปหน่ึง 
เมื่อทานเปนคฤหัสถ  ไดฟงธรรมมีกถา  ในสํานักพระศาสดา  มีความ  
เลื่อมใส  บวชแลวบรรลพุระอรหันต  วันหน่ึงไดเที่ยวไปบิณฑบาตกับ 
พระภิกษุสงฆ  มีพระพุทธเจาเปนประธาน  ไดเห็นบุตรของละครคน 
หน่ึง  พระภิกษุทั้งหลายจึงถามทานวา  ทานยังมีความใยดีในการเลน 
เตนรําเหมือนอยางผูนั้นหรือไม  ครัน้ทานตอบวาไมมีดังน้ีแลว  หา 
ทานวาอวดพระอรหัตตผล  จึงทูลความน้ันแดพระศาสดา  พระองค 
จึงตรัสพระคาถานี้ 
           หิตฺวา  มานุสก  โยค,                        ผูใด  ละกิเลสเครื่องประกอบสัตว 
                                                                ที่เปนของมนุษย 
ทิพฺพ  โยค  อุปจฺจคา,                                        ลวงกิเลสเครื่องประกอบสัตวที่เปน 
                                                                ของทิพยไปเสียแลว 
สพฺพโยควิสยุตฺต                                                เราเรียกผูนั้น  ซึง่เปนผูหลุดพน 
ตมห  พฺรูม ิ พฺราหฺมณ.                                แลว  จากกิเลสเครื่องประกอบสัตว 
                                                                ทั้งปวง  วาเปนพราหมณ.  
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                            ๒๙๘.  เรื่องนฏปุพพกะ  
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภพระเถระผูเคยเปนละครองคนั้น  
เรื่องเดียวกันกับเรื่องที่มีมาแลว  พระองคจึงตรัสพระคาถานี้ 
           หิตฺวา  รตึ  อรติ ฺจ                        เราเรียกทานท่ีละทิ้งความยินดี  ทั้ง 
สีติภูต  นิรูปธึ                                        ความไมยินดี  เปนผูเย็นแลว  ไมม ี
สพฺพโลกาภิภุ  วีร                                อุปธิกิเลสครอบงําขันธโลกทั้งปวง 
ตมห  พฺรูม ิ พฺราหฺมณ.                        เปนผูกลา  วาเปนพราหมณ. 
                     ๒๙๙.  เรื่องพระวังคีสเถระ 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภพระวังคีสเถระ  เปนพราหมณ 
ชาวเมืองราชคฤห  รูมนตดีดกะโหลกของมนุษยที่ตาย  แลวทํานาย 
ไดวา  นี่กะโหลกของผูไปเกิดในคตินั้น ๆ  พวกพราหมณทั้งหลาย 
พาวังคีสพราหมณเที่ยวไปดูในประเทศน้ัน ๆ  มนษุยที่อยากทราบวา 
ญาติมิตรของตนไปเกิดในที่ไหน  ก็เอากหาปณะใหตามสมควรแลว 
ใหดีดกะโหลกดู  วังคีสพราหมณก็ทายคติของผูตายน้ันถูกจริง  ได 
เที่ยวไปโดยลําดับ  ถึงเมืองสาวัตถี  พักอยูในที่ไมไกลเชตวันวิหาร 
พบพวกอริยสาวก  พวกพราหมณเหลาน้ัน  จึงอวดวังคีสพราหมณ 
พวกอริยสาวก  ก็อวดพระศาสดา  แกงแยงไมตกลงกัน จึงพาวังคีส- 
พราหมณไปยังสํานักพระศาสดา  ทูลความน้ันใหทรงทราบ  พระองค 
จึงเอากะโหลกของมนุษยที่ไปในคตินั้น ๆ  กับกะโหลกของพระอรหันต  
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มาใหวังคีสพราหมณนั้นดีดทํานายดู  วังคีสพราหมณก็ทํานายถูกเปน  
ลําดับมา  ครัน้ดีดกะโหลกพระอรหันต   ก็มืดมนไมรูวาไปในคติไหน 
จึงทูลถามพระศาสดา  พระองคทรงทราบหรือไม  ครั้นพระองคตรัสวา 
เรารู  จึงทูลขอเรียนมนตอันนั้น  พระศาสดาจึงตรัสวา  ถาทานบวช  
เราจึงจะบอกใหได  วังคีสพราหมณก็บวชเพ่ือจะเรียนมนตนั้น  พระ 
ศาสดาจึงประทานวัตติงสาการกรรมฐานใหสาธยาย  ตรัสวาอันนี้เปน 
บริกรรมของมนต  เมื่อวังคีสภิกษุกระทําตาม  ไมชาวันก็ไดสําเร็จพระ 
อรหันต  พวกพราหมณที่ตามมาจึงถามวา    มนตนั้นสําเร็จแลวหรือยัง 
จะไดสึกกลับไป  ทานตอบวาบัดนี้เราไมควรเพ่ือจะไปเสียแลว  พระ 
ภิกษุทั้งหลายหาทานวาอวดพระอรหัตตผล  จึงทูลความน้ันแดพระ 
ศาสดา  พระองคจึงตรัสพระคาถานี้ 
           จุตึ  โย  เวทิ  สตฺตาน                        ผูใดรูความเคลื่อน  และความ 
อุปปตฺติ ฺจ  สพฺพโส,                                        บังเกิดแหงสัตวทั้งหลาย โดย 
                                                                ประการทัง้ปวง 
อสตฺต  สุคต  พุทฺธ                                        เราเรียกผูนั้นซึ่งเปนผูไมของอยู 
ตมห  พฺรูม ิ พฺราหฺมณ,                                แลว  ไปดีแลว  รูแลว  วาเปน 
                                                                พราหมณ 
ยสฺสส  คตึ  น  ชานนฺติ                                เทพยดาคนธรรพ และหมูมนุษย 
เทวา  คนฺธพฺพมานุสา,                                ทั้งหลาย  ยอมไมรูคติของผูใด 
ขึณาสว  อรหนฺต                                        เราเรียกผูนั้นซึ่งเปนผูมีอาสวะสิ้น 
ตมห  พฺรูม ิ พฺราหฺมณ.                                แลวเปนอรหันต  วาเปนพราหมณ.  
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                           ๓๐๐.  เรื่องธัมมทินนาเถรี   
           พระบรมศาสดา ทรงปรารภนางธัมมทินนาภิกษุณี  ในกาล 
เมื่อทานเปนคฤหัสถ  เปนภรรยาของวิสาขอุบาสก  ขออนุญาตสามีบวช 
ครั้นบวชแลวไดไปสูชนบทแหงหนึ่ง  กับดวยนางภิกษุณีทั้งหลาย  
อยูกระทําความเพียรในท่ีนั้น  ไมนานวันก็ไดสําเร็จพระอรหันตพรอม 
ดวยปฏิสัมภิทา  ปรารถนาจะอนุเคราะหญาติ  จึงกลับมาสูเมืองราชคฤห 
วิสาขอุบาสกหมายวานางกระสันอยากจะสึก  จึงกลับมา  ครั้งจะมาถาม 
โดยตรง ๆ  ก็เห็นวาไมสมควร  จึงไดถามปญหาในโสดาปตติมรรค 
สกทาคามิมรรค  อนาคามิมรรค  เพียงธรรมท่ีตนไดบรรล ุ นาง 
ธัมมทินนาเถรี  ก็วิสัชนาไดตลอดจนถึงอรหันต  วิสาขอุบาสกจึงไป 
 เฝาทูลเรื่องธรรมมีกถาอันนั้นแดพระศาสดา  พระองคจึงตรัสวา 
นางธัมมทินนาวิสัชนาถูกตองแลว  ถาทานถามเรา ๆ  ก็จะวิสัชนา 
อยางนั้นเหมือนกัน  แลวจึงตรัสพระคาถานี้ 
           ยสฺส  ปุเร  จ  ปจฺฉา  จ                        ความกังวล  ในขันธทั้งหลาย  ใน 
มชฺเฌ  จ  นตฺถิ  กิ ฺจน,                                กอนดวย  ในภายหลังดวย  ใน 
                                                                ทามกลางดวย  ไมมีอยูแกผูใด 
อกิ ฺจน  อนาทาน                                        เราเรียกผูนั้น  ซึ่งเปนผูไมมีความ 
ตมห  พฺรูม ิ พฺราหฺมณ.                                กังวล  ไมมีความยึดถือ  วาเปน 
                                                                 พราหมณ.  
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                     ๓๐๑.  เรื่องพระองคุลิมาลเถระ      
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภพระองคุลิมาลเถระ  ครั้งเมื่อ 
พระเจาปเสนทิโกศล  ทรงประทําอสทิสทาน  ใหชางถือเสวตฉัตรกั้น 
เบื้องบนพระภิกษุ  แตชางท่ีเรียบรอยดียังขาดอีกเชือกหน่ึง  ที่ยงัเหลือ  
มีอยู ก็ลวนอาละวาดดุราย  พระราชาจึงปรึกษาดวยนางมัลลิกา  นางจึง 
ทูลวา  เมื่อชางไมพอแกภิกษุ ๕๐๐  เชอืกเดียว  ก็ควรใชชางดุที่ 
เหลือน้ัน  แตใหถือฉัตรสําหรับพระองคุลิมาลก็แลวกัน  ครั้นชางนั้น 
เห็นพระองคุลิมาลแลว  กก็ลายเปนสัตวเรียบรอยดี  ภิกษุทั้งหลาย 
จึงถามทานวา  ทานเห็นชางดุถือฉัตรอยูเชนนั้นไมกลัวหรือ  ครั้น 
ทานตอบวาเราไมกลัวดังน้ีแลว  หาวาทานอวดพระอรหัตตผล  จึงทูล 
ความน้ันแดพระศาสดา พรองคจึงตรัสพระคาถานี้ 
           อุสภ  ปวร  วีร                                เราเรียกทานท่ีกลาหาญอยางยิ่ง 
มเหสึ  วิชิตาวิน                                        ดังโคอุสภราช  ผูแสวงหาคุณธรรม 
อเนช  นฺหาตก  พุทฺธ                                อันใหญ  ผูชนะมาร  ผูไมมีความ 
ตมห  พฺรูม ิ พฺราหฺมณ.                        หว่ันไหว  ผูลางกิเลส  ผูรูแลว 
                                                        วาเปนพราหมณ. 
                      ๓๐๒.  เรื่องเทวหิตพราหมณ 
           พระบรมศาสดา  ทรงปรารภปญหาของเทวหิตพราหมณ 
พราหมณนั้นไดถวายเภสัชแกพระองค  ในเวลาประชวรดวยพระวาโย  
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ครั้งหนึ่ง  ครั้นหายประชวรแลว  จึงไดทูลถามวา  ใหไทยธรรมแก    
ใครจึงจะมีผลมาก  พระองคจึงตรัสวา  ใหแกพราหมณนั่นแหละมีผล 
มาก  เมื่อจะทรงประกาศบุคคลท่ีเปนพราหมณ  จึงตรัสพระคาถานี้  
           ปุพฺเพนิวาส  โย  เวทิ,                        ผูใดรูขันธที่ตนอาศัยอยูในภพกอน 
สคฺคาปาย ฺจ  ปสฺสติ,                                เห็นสวรรค  และอบายอยูดวย 
อโถ  ชาติกฺขย  ปตฺโต,                                        อน่ึง  ไดบรรลุความส้ินไปแหงชาติ 
อภิ ฺา  โวสิโต  มุน,ิ                                        เปนมุนี  เสร็จกจิแลว  เพราะ 
                                                                อภิญญา 
สพฺพโวสิตโวสาน                                        เราเรียกผูนั้น  ซึ่งเปนผูมีพรหม- 
ตมห  พฺรูม ิ พฺราหฺมณ.                                จรรย  อันอยูเสร็จสรรพแลว 
                                                                วาเปนพราหมณ. 
                        ธมฺมปท  นิฏ ิต   จบพระธรรมบท.  
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                                   คําแก๑ 

           เรื่องที่ ๔  หนา ๕  คําวาบอม  เปนแตไดใชพูด  ไมใชเขียน  
ควรแกวาทุบ.  
           เรื่องที่ ๕  หนา ๖  คําวาลามปาม  ไมใชเขียนอักษรเหมือนกัน 
ควรแกวา  ลกุลาม  เปรียบดวยไฟ. 
           เรื่อง ๗  หนา ๘  เปนตน  คําวาใช  พวกพระใชบอกปฏิเสธน้ัน 
หาถูกไม  มตัีวอยาง  เชนผูหน่ึงถามวา นี่ทองหรือมิใช ผูหน่ึง  ตอบวา 
ใช  เชนนี้  เปนคํารับ  ถาเขาจะปฏิเสธ  คงบอกวา  มิใช  ควรใชวาไมใช 
หรือมิใช  ทกุแหง. 
           เรื่องที่ ๑๕  หนา ๑๗  เปนตน คําวาดํารง  มีความเดียวกับคํา 
วาทรง  เปนสกัมมกิริยา  ควรแกเปน  อกัมมกิริยา  ต้ังอยูหรือสถิต 
ตามรูปความ. 
           เรื่องที่ ๑๕  หนา ๑๘  แปลบท   " ปรกกฺโม "   วา  ความเพียร 
เครื่องกาวไปสูคุณเบื้องหนา  ถูกตามพยัญชนะ  แตไมใชภาษาพูด 
คําพูดตองใหใจฉวยไดทันที  ควรแกวา  ความบากบ่ัน  ความของคําน้ี 
วาไมถอยหลัง  ก็ไดแกกาวไปเบ้ืองหนาน้ันเอง.  การแปลศัพทมคธ 
ที่ใชกันอยู  ยังออนไมรูจักถือเอาความตามพยัญชนะ  ดุจแปลบท 
 ฺ" ปรกฺกโม "   เปนตัวอยาง. 
           เรื่องที่ ๒๑  หนา ๒๓  คําวา  เมื่อโกรธข้ึนรีบนําออก  ควรแกวา 
เมื่อโกรธเกิดข้ึนรีบระงับเสีย. 
           เรื่องที่ ๒๓  หนา ๒๕  ควรเติมบทกิริยา  แปลคําวา   " นิพฺพา- 
 
๑.  แกตามพระมติแลวเปนสวนมาก   แตยงัรักษาพระมติท่ีทรงทักทวงไวเปนปทักฐานตอไป.  
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นสฺเสว  สนติฺเก "   วา  ต้ังอยูในที่ใกลแหงพระนิพพานทีเดียว  หรือ 
วา  เปนผูใกลตอพระนิพพานแท  ก็ได. 
           เรื่องที่ ๒๕  หนา ๒๗  บทวา  สบาย  อันเปนวิเสสนะแหงของ 
เค้ียวของฉัน  ควรแปลวาอันสบาย  ที่หมายความวา  ฉันเขาไปแลว   
ยังความสบายใหเกิด  ยังกายและจิตใหคลองแคลว  บําเพ็ญสมณธรรม 
สะดวก  ถาจะแปลใหเขาภาษาไทย  แปลวายังความสบายใหเกิดก็ได. 
           เรื่องที่ ๓๘  หนา ๔๐  คําวา  ทรงเลาโลม  ควรแกวาทรงปลอบ 
ถาจะเลนอุปสัค  แปลวา  ปลอบยอบ. 
           เรื่องที่ ๔๔  หนา ๔๕  คําวา  โบยตีพอแกศรัทธาแลวปลอยไป 
ควรแกวา  พากันทุบตีพอแกใจแลวปลอยไป. 
           เรื่องที่ ๔๕  หนา ๔๗  บาลีวา   " ทีฆา  ชาครโต  รตฺติ "   แปลวา 
ราตีของผูต่ืนอยูยาว  หมายความวา  คนไมไดนอนหลับ  ตองทํา 
ธุระอะไรท่ีนาเบื่อ  ที่พระอรรถกถาจารย  ยกคนฟงธรรมเปนตัวอยาง 
ยอมเห็นวา  กวาจะสวาง  ชั่งนานเสียจริง ๆ คนต่ืนอยูในที่นี้  ไม 
ไดหมายเอาคนมีสติ  ควรแกวา  ราตรีของคนต่ืนอยู ( คือมิไดหลับ ) 
อยูขางนาน,  แมคําวา  โยชน  ของคนเหนื่อยแลวไกล  ควรเพ่ิมวา 
อยูขางไกล.  แมคําวา สังสารวัฏของคนพาลท้ังหลาย  ผูไมรูจักสัทธรรม 
อยู  ยาว  ควรแกวา  สังสารวัฏของคนพาลท้ังหลาย ผูไมรูสัทธรรม 
ยอมยาว. 
           เรื่องที่ ๔๘  หนา ๕๐  คําวา  เยาะเยยเพ่ือน  แกลงกลาวกับ 
ภรรยาของตัววา ตนเปนบัณฑิตนั้น  ตามความในภาษามคธดูเปนที  
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วาดจรผูลักของไดมาน้ัน  จะพูดเยาะเพ่ือน  จึงทําเปนพูดกับภรรยา 
ของตนเองวา  เจาเพราะฉลาดเกินไป  จึงไมอาจหาคาจายกับขาวใน  
เรือนของตน  ควรแกวา  หวังจะเยาะเพ่ือน  แกลงวาภรรยาของตัววา  
เพราะฉลาดเกินไป  จึงหาคาจายกับขาวไมได. 
           เรื่องที่ ๕๘  หนา ๕๙  ควรแปลแกวา   " มเมว  กตม ฺนฺตุ 
คิหิปพฺพชิตา  อุโภ "   คฤหัสถ  บรรพชิตทั้ง ๒ พวก  จงสําคัญกิจท่ี 
คนอ่ืนทําแลววาของเรา   " มเมว  อติวสา  อสฺสุ  กจิฺจากิจฺเจสุ 
กิสฺมิ ฺจิ "   จงอยูในอํานาจของเราราบทีเดียว ในกิจนอยกิจใหญ 
ไมวากิจอะไร ๆ. 
           เรื่องที่ ๕๙  หนา ๖๐  คําวา  เลีย้งชีพดวยอาหารอันสํารวม 
ควรแกวา  เลี้ยงชีพดวยอาหารอันปนกัน  คําวาคนละอัน  ควรแกวาขาง 
ละอยาง. 
           เรื่องที่ ๖๐  หนา ๖๑  คําวา  ควรเห็น  ควรแกวา  พึงเห็น. 
           เรื่องที่ ๖๑  หนา ๖๒  บาลีวา   " อสพฺภา  จ  นิวารเย "  ควรแปล 
แกวา  และควรหามเสียจากกรรมของอสัตบุรุษ  ( คืออกุศลกรรม ). 
           เรื่องที่ ๖๔  หนา ๖๔  คําวา  จึงสั่งพระเถรเจา  ควรแกวา  จึง 
ขอพระเถรเจา.  คําวา  สุรยิเทวบุตรก็ปลอยแสงสวาง  ดวงอาทิตย 
ปรากฏในตอนบาย  ควรแกวา  ก็ปลอยดวงอาทิตย ๆ  ก็เดินเคลือ่น 
จากศูนยกลางแหงทองฟา  เวลาบายก็ปรากฏ.  คําวา  ไขนํ้า  ควรเพ่ิม 
วา  ไขนํ้าเขา.  คําวา  ผูถากยอมถากไม  ควรแกวา  ผูถากยอมดัด 
แปลงไม.  
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           เรื่องที่ ๖๗  หนา ๖๗  คําวา  กระทบเวลาขาวแพง  ควรแกวา 
ประจวบเวลาขาวแพง.  คําวา  ปล้ําปลุกกันเลนเปนที่สบาย ควรแกวา  
ปล้ําปลุกกันเลนสนุกสนาน.  คําวา ยอมไมแสดงอาการสูตํ่า  ควรแกวา 
ยอมไมแสดงอาการข้ึนลง.  
           เรื่องที่ ๖๙  หนา ๗๐  คําวา  ที่ไปสูฝง  ควรแกวา  ยอมขาม 
ถึงฝง.  บาลีวา   " ตีรเมวานุธาวติ "   ควรแปลวา  ยอมว่ิงไปตามฝง 
นั่นแล. 
           เรื่องที่ ๗๒  หนา ๗๔  บทวา   " อุยฺยฺุชนติฺ "   แปลวา  หลกี 
ออก  หมายความวา  ไมอยูเปนที่.  บทวา   " นิเกเต "  แปลวา  ที่อยู 
หมายความวา  ทานไมยินดีอยูในที่เดียว. 
           เรื่องที่ ๗๕  หนา ๗๗  บาลีวา   " เทวาป  ตสฺส  ปหยนฺติ  ตาทิโน " 
ควรแปลแกวา  แมเทวดาก็กระหยิ่มตอคนน้ัน  ผูมีมานะอันละไดแลว 
หาอาสวะมิได  เปนผูคงที่.  นิบาตคือ  ป  ที่แปลวา  แม  บงความอยูวา 
ไมใชเทวดาพวกเดียว  หมายเอามนุษยดวย  แปลกนัวา  แมเทวดา 
และมนุษยทั้งหลาย  เกินไป. 
           เรื่องที่ ๘๐  หนา ๘๒  คาถาควรแปลดังนี้   " รมณียานิ  อร ฺานิป 
ยตฺถ  น  รมตี  ชโน "   ปาท้ังหลายอันไมเปนที่ยินดีของมหาขนยอม 
เปนที่นารื่นรมย   " วีตราคา  รเมสฺสนฺติ "   สมณะผูมีราคะไปปราศแลว 
จิกยินดีในปาเหลาน้ัน   " น  เต  กามคเวสิโน "   เพราะเธอท้ังหลาย 
หาเปนผูแสวงหากามไม. 
           เรื่องที่ ๘๔  หนา ๘๖  ทรงแสดงเหตุแหงความฉิบหายน้ัน  ใน  
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อรรถกถาไมไดกลาววาพราหมณนั้นประพฤติ.  
           เรื่องที่ ๘๕  หนา ๘๘  แปล  ภาวิต  ศัพท  วาบมแลว  หาตรง 
ความไม  แปลวาอบรมดีกวา  เพราะบทวาบมนั้น  หมายความวายัง  
ไมถึงเวลาจะไดการ  เรงใหสุก  หรือใหสําเร็จ  อบรมนั้น  หมายความวา 
ทําใหเจริญดี  ตรงอรรถแหงภาวิตศัพท.  ในเรื่องเปนลําดับไป  ก็พึง 
เห็นเหมือนกัน. 
           เรื่องที่ ๙๓  หนา ๙๕  คําวา  ใครเห็นก็เหมาวาเปนบา  ควรแกวา 
ใครเห็นก็ลงเอาวาเปนบา. 
           เรื่องที่ ๙๘  หนา ๑๐๐  คําวา  เห็นกรรมดี  ควรแกวา  เห็นผลดี 
คําวาเห็นกรรมชั่ว  ควรแกวา  เห็นผลชั่ว. 
           เรื่องที่ ๑๑๗  หนา ๑๒๑  บทวา   " สุพฺพตา "   ควรแปลแกวา 
ผูบําเพ็ญพรตดี  หรือวาผูมีวัตรอันดี. 
           เรื่องที่ ๑๑๘  หนา ๑๒๒  คําวา  เปนไฟอยูเปนนิตย  ควรแกวา 
ลุกโพลงอยูเปนนิตย. 
           เรื่องที่ ๑๑๙  หนา ๑๒๓  คําวา  สักปานใด  ควรแกวา  สักปานไร. 
บทวาใดน้ัน  ควรใชในความท่ีมีนั้นรับ  และในความท่ีตัดจากใดหนึ่ง 
บทวาไร   หรืออะไร  ควรใชในความท่ีไมบอกกําหนดเชน   " ยาวชีว " 
เปนอยูเพียงไร. 
           เรื่องที่ ๑๒๖  หนา ๑๓๐  คําวา  วิชาฟอนรําขับรอง  ควรแกวา 
ศิลปะฟอนรําขับรอง.  นี้เปนประเภทแหงศิลปะ. 
           เรื่องที่ ๑๒๙  หนา ๑๓๔  ความวา  อาจารยของเราท้ังหลาย----  
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ดีแตเตือนเขา  เรียงเขาทีอยู  ทั้งเปนจริงก็ได  ทั้งเปนกลอุบายก็ได  
แตในอรรถกถาวา  ภิกษุเหลาน้ันพูดกันวา  อาจารยของเราทั้งหลาย 
ปรารภความเพียรเหลือเกิน  เราจักคอยจับทาน  คอยจับอยู  จึงเห็น  
กิริยาของทาน  แลวพูดวา  ตายจริงอาจารยของเรา  ดีแตพูด. 
           เรื่องที่ ๑๕๔  หนา ๑๖๔  อาชานัย  เขียนไมถูก  ควรจะเขียนวา 
อาชาไนย  ศัพทที่ใชไมผัดและ  ย  สะกดน้ัน  เฉพาะศัพทที่ลงทาย 
อยะ  อุทาหรณ  อุทยะ  เปนอุทัย  ภยะ  เปนภัย  นิสสยะ  เปน 
นิสัย  วยะ  เปน  วัย  ชยะ  เปน  ชัย  นยะ  เปน นัย  ศัพทที่ใชไม 
มลาย  กับ  ย  นั้น  เฉพาะศัทพลงทาย  เอยยะ  อุทาหรณ  อาชา- 
เนยยะ  เปนอาชาไนย  เวยยกรณะ  เปนไวยากรณ  เวยยาวัจจกระ 
เปนไวยาวัจจกร  อภิเธยยะ  เปนอภิไธย  อธิปเตยยะ  เปนอธิปไตย 
เทยยธัมมะ  เปนไทยธรรม  อสังเขยยะ  เปนอสงไขย  ภาคิเนยยะ 
เปนภาคิไนย. 
           เรื่องที่ ๑๕๕  หนา ๑๖๔  การเปนพระราชา  ควรแกวา  ความ 
เปนพระราชา.  กริิยาวาเปนวามี  ที่เขากับคุณศัพทหรือนามศัพท  ใช 
ความนําหนา  หมายวาเปนกิริยานาม  เชนความเปนสหาย  ความ 
หม่ัน  ความมีสุข  เปนตัวอยาง  กิริยาอ่ืนเปนไปทางกายทางวาจา 
ใชการนํา  เชนการเดิน  การน่ัง  การพูด  การแสดง  เปนตัวอยาง 
กิริยาทางใจ  ใชความเปนพ้ืน  เชนความคิด  ความโลภ  ความ 
ปรารถนา  เปนตัวอยาง  หากจะใชการนําหนา  กด็ูเหมือนจะได 
เหมือนกัน.  
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           เรื่องที่ ๑๕๗  หนา ๑๖๓  บทวา   " วิหราม "   นาจะเปนน  วัตตมานา  
วิภัตติ  มากกวา  ปญจมี  ความแกจง-เถิด  เปนยอม  ทุกแหง. 
           เรื่องที่ ๑๕๙  หนา ๑๖๙  ใชศพัทวา  นัดดา  ผิด  ศัพทนี้ใช  
เรียกหลานที่เปนลูกของลูก  พระเจาอชาตศัตรู  เปนพระโอรสของ 
พระราชภคินีของพระเจาปเสนทิโกศล  ควรแกวา  ผูเปนพระราช- 
ภาคิไนย  ลูกของพ่ีชายหรือนองชาย  นาจะเปนภาติกะ  หรือภาติกา 
ตามลิงคะ  แตศัพทนี้ใชในอรรถกถา  หมายความวา  ภาดา  ที่แปล 
วาพ่ีผูชายก็ได  นองผูชายก็ได  จนเฝอแลว  จึงใชศพัทภาคิไนย 
นั้นเอง. 
           เรื่อง ๑๖๕  หนา ๑๗๖  บาลีวา   " ปยาปาโย  ห ิ ปาปโก " 
ควรแปลแกวา  เหตุวาความพรากจากอารมณเปนท่ีชอบใจ  เปน 
การทราม. 
           เรื่องที่ ๑๖๙  หนา ๑๗๙  คําวา  ในนานาประเทศ  ควรแกวา 
ในตางเมือง  เพราะคงหมายวาใหเท่ียวไปในอินเดียนั้นเอง. 
           เรื่องที่ ๑๗๔ หนา ๑๘๔  คําวา   ยอมไมติดตามผูไมเกี่ยวของ 
อยูในนามและรูป  ควรแกวา  ยอมไมตกถึงผูไมติดอยู---- 
           เรื่องที่ ๑๗๙  หนา ๑๘๘  คําวา  ที่ภูเขาแหงหนึ่ง  ควรแกวา 
ที่เขาคิชฌกูฏ. 
           เรื่องที่ ๑๘๒  หนา ๑๙๓  บทวา   " อุยฺโยมุเข "   แปลตาม 
พยัญชนะวา  ในปากแหงความออก  แปลตามความวา  ในปากแหง 
มรณะ  เพราะมรณะเปนเหตุออกจากโลก  เทียบคําไทย  พูดเปรียบวา  
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ไมใกลฝง.  
           เรื่องที่ ๑๘๙  หนา ๒๐๐  และ ๒๐๑  คําวาพบ  ควรแกวา  บรรล ุ
หรือวาได.  
           เรื่องที่ ๒๐๔  หนา ๒๑๕  บาลีวา   " เอต ฺหิ  ตุมฺเห  ปฏิปชฺชถ " 
แปลวา  ทานทั้งหลายจงดําเนินไปสูทางนั่นแล. 
           เรื่องที่ ๒๐๖  หนา ๒๑๘  บทวา   " สสนฺนสงฺกปฺปมโน"   แปลวา 
มีดําริในใจอันจมเสียแลว  สนิทกวา. 
           เรื่องที่ ๒๐๘  หนา ๒๑๙   " ตุจฺฉโป ิล "   เคยแปลวามีกํามือเปลา 
ที่วาเปนคําพระศาสดาตรัสเรียกภิกษุนั้น. 
           เรื่องที่ ๒๑๖  หนา ๒๒๗  ภัททิยภิกษุนั้น  คือภิกษุชาวเมือง 
ภัททิยะ. 
           เรื่องที่ ๒๒๘  หนา ๒๓๙  คําวา  ยิ่งเกลี่ยโทษดุจธุลี  ควรแกวา 
ยิ่งโปรย---- 
           เรื่องที่ ๒๓๔  หนา ๒๔๘  คําวา  อันเขาตกปลอดไวแลว  ควร 
แกวา  อันเขาผูกไวแลว  จึงจะสมกับชางยืนโรง. 
           เรื่องที่ ๒๓๙  หนา ๒๕๒  คําวา  เขาหลวงน้ัน  ควรแกวา  เขา 
หิมพานต  เพราะคําวาเขาหลวงนั้น  หมายเอาเขาใหญเทาน้ัน. 
           เรื่องที่ ๒๔๐  หนา ๒๕๕  แปลบท   " ภ ฺชิ "   วา  ระราน  ความ 
ออนไป  ควรแปลวา  หักราน. 
           เรื่องที่ ๒๕๑  หนา ๒๖๙  คําวา  ภายใตตนไมปาริจฉัตตกชาต 
ควรแกววา  ภายใตตนปาริฉัตตกะ.  
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           เรื่องที่ ๒๕๘  หนา ๒๘๑  คาถาวา   " ตตฺรายมาทิ----สวโร  
ควรแปลวา  ตตฺรายมาทิ  ภวติ  อิธ  ป ฺสฺส  ภิกขฺุโน "   ใน 
ธรรมทั้งหลายน้ัน  ธรรมน้ียอมเปนเบื้องตนของภิกษุผูมีปญญาใน  
พระศษสนาน้ี   " อินฺทรยิคุตฺติ  สนฺตุฏ ิ "   คือ  ความรักษาอินทรีย ๑ 
ความสันโดษ ๑   " ปาฏโิมกฺเข  จ  สวโร "   ความสํารวมในพระปาฏิโมกข ๑ 
แปลเชนนี้  ตัดตอนไดสะดวก. 
           เรื่องที่ ๒๗๐  หนา ๒๙๒  บางแหงคาถา  " น  พฺราหมฺณสฺเสตท- 
กิ ฺจิ เสยฺโย  ยทนิเสโธ  มนโส  ปเยหิ "   ถาจะแปลใหถูกแลว 
จะตองแปลวา  การไมหามใจเสียจากส่ิงท่ีชอบใจของพราหมณ  เปน 
การประเสริฐมากหามิได  อธิบายวา  ถูกเขาดาหรือตี  โกรธข้ึนมา 
พอใจจะทําตอบเขา  และดาตอบหรือตีตอบบาง  ไมหามใจเสีย  คน 
สามัญเห็นวาเปนการดีไมนอย  คือดีมาก  สวนในทางศาสนาทานติวา 
ไมดี.  พระอรรถกถาจารยถือเอาความไปเสียอยางหน่ึง  วาการหามใจ 
จากส่ิงที่ชอบใจ  เปนการดีเพียงเล็กนอยหามิได  คือวาดีมาก.  ประชุม 
บทวา   " พฺราหฺมณสฺเสตทกิ ฺจิ  จะตองตัดบทวา   " พฺราหมฺณสฺส 
เอต  อกิ ฺจิ "   บทวา   " ยทนิเสโธ "   จะตองตัดบทวา  ย  อนิเสโธ " 
เปนอยางอ่ืนไมไดเลย  เพราะฉะนั้นแปลอยางนัยแรกจึงจะถูก. 
           เรื่องที่ ๒๗๕  หนา ๒๙๖  คําวาสัตว ควรแกวาชน  บทวา 
" ชนฺตุ "   นี ้ หมายเอาสัตวทั่วไปก็ได เชนคําวา  สัตวโลก  หมายเอา 
เฉพาะคนก็ได  เชนในทีน่ี้.  พระอาจารยชาวสิงหฬ  ชอบใชโวหาร 
เชนนี้นัก.  
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           เรื่องที่ ๒๗๖  หนา ๒๙๗  บทคาถาวา   " น  จาห  พฺราหฺมณ  พฺรมูิ  
โยนิช  มตฺติสมฺภว "   ควรแปลแกวา  เรากลาวพราหมณ  วาเกิด 
แกกําเนิด  มีมารดาเปนแดนเกิด  ก็หามิได.  
           เรื่องที่ ๒๘๘  หนา ๓๐๘  คําวา  หาชื่อวาเปนคําหยาบคายไม 
ควรแกวา  หาใชคําหยาบคายไม. 
           เรื่องที่ ๒๙๑  หนา ๓๑๐  บทวา   " อนุปฺปตฺต "   ควรแปลวา  ตาม 
ถึงแลว  หรือบรรลุแลว  ในท่ีอ่ืนก็เหมือนกัน. 
           เรื่องที่ ๒๙๓  หนา ๓๑๒  คําวา  เรามีธรรมเปนเครื่องอุนใจเกิด 
ข้ึนแลว  ควรแกวา  เรามีการไมกลับไปเปนธรรมดาเกิดข้ึนแลว. 
           เรื่องที่ ๒๙๔  หนา ๓๑๓  คําวา  ทางออม  ควรแกวา  ทางลื่น. 
           เรื่องที่ ๒๙๖  หนา ๓๑๖  ศัพทวา  ตนกามพฤกษ  ควรแกวา 
ตนกัลปพฤกษ  ศัพทมคธวา  กปฺปรุกโฺข  ศัพทสันสกฤตวา  กัลปวฤกษะ 
แปลวา  ตนไมเปนที่กําหนดเอาไดตามปรารถนา  หรือวาตนไม 
ประจํากัลป.  
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                                         คําอธิบาย  
           ๑.  เรือ่งพระสาวกริษยากันเอง  เชนในเรื่องที่ ๕๘  หนา ๕๘  ก็ม ี
เรื่องพระสาวกริษยาพระศาสดา  เชนในเรื่องที่ ๑๓๕  หนา ๑๔๐  ก็ม ี 
พระอรรถกถาจารยชาวสิงหฬ  ชอบเลานัก จะเปนดวยครั้งน้ัน  พระ 
สิงหฬักริษยากันกระมัง. 
           ๒.  เรือ่งที่ ๑๘๖  หนา ๑๙๗  มีคํากลาววา  หญิงในโลกเปน 
สาธารณะแกชาย  เปรียบดวยแมน้ําเปนตนนั้น  พระอาจารยผูรจนา 
อรรถกถาธรรมบท  ชักมาจากอรรถกถาชาดก  ชะรอยกาเมสุมิจฉาจาร 
หรือการหากินในทางกาม  จะเปนไปมากในพวกหญิงในสถานและ 
ในเวลาท่ีรจนาอรรถกถาชาดก  จึงมีคําติพวกหญิงไวถึงปานน้ัน. 
           ๓.  การเลาเรื่องคนกับสัตวเปนเวรกัน  เชนในเรื่องที่ ๔  และ 
เรื่องที่ ๒๑๕  ของพระอรรถกถาจารย  ลงทายผูกอเวรเดิมกลับไดดี 
ฝนทางกรรม  แตไฉนทานจึงชอบเลาอยางนั้น  ขอนักรูพิจารณาดูเถิด. 
           ๔.  เรือ่งที่ ๒๑๗  หนา ๒๒๘ ในทองเรื่องกลาววา  ภิกษุฆา 
มารดาบิดาแลว  พนทุกข  และในคาถากลาววา  พราหมณฆา 
มารดาบิดา  ฆาพระราชา  ฆาพราหมณดวยกัน  ทาํรายแวนแควน 
ทั้งประชาชนแลว  หาทุกขมิได  ลวนแตยกตนสําคัญและส่ิงสําคัญ 
ข้ึนพูดทั้งน้ัน  มารดาบิดาเปนสําคัญในตระกูล  พระราชาเปนสําคัญใน 
แผนดิน  พราหมณเปนที่นับถือดุจพระในภายหลัง  แวนแควนเปน 
ชาติภูมิ  เปนเรื่องไมนาฟง  มีพระธรรมกถึกบางรูป ชอบแสดง 
วิปริตอยางนี้  เพ่ือจะปนใจของคนฟง  พอเห็นวาปวนละ  ก็อธิบายวา  
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อยางนั้นไดแกอยางนั้น  เชนแปลไวในหนังสือน้ีแลว.  ในบาลหีาเรื่อง 
เชนนี้  ที่อางวาพระพุทธเจาตรัสแทบไมมีนอกจากเรื่องนี้  เวนไวแต  
ที่นึกไมไดหรือพนหูพนตา.  
           ๕.  เรือ่งที่ ๒๓๕  หนา ๒๔๘  คาถาวา   " มทิฺธี  ยทา----มนฺโท " 
ดูเหมือนจะหมายความดาดวา   คนมีความงวงเปนเจาเรือน  ทั้งกินจุ 
ดวย  เขายอมจะเปนคนเขลา  เขาหองบอย ๆ  นอนหลับพลิกไปมา 
เหมือนสุกรใหญที่เขาปรนปรือดวยอาหาร  แตพระอรรถกถาจารย 
แกความสูงไป  บทวา   " คพฺภ "   ที่แปลหองนั้น  ทานแปลเสียวาครรภ 
ที่ถือปฏิสนธ.ิ 
           ๖.  ในเรื่องที่ ๒๕๗  หนา ๒๗๗  กลาววาพระศาสดาส่ันพระเศียร 
ในขณะเสด็จไปยืนเพ่ือจะรับบิณฑบาต  แยงกับเสขิยวัตรที่หามไมให 
ทําอยางนี้.  ทานผูรจนามุงแตจะแตงเรื่องใหขัน  หาไดดําริโดย 
รอบคอบไม. 
           ๗.  ในเรื่องที่ ๒๖๔  หนา ๒๘๗  คําบาลีวา   " สงฺขาราน  ขย  ตฺวา 
อกต ฺ ูสิ  พฺราหฺมณ "   แปลตามพยัญชนะวา  พราหมณ  ทานรูความ 
สิ้นแหงสังขารท้ังหลายแลว  เปนผูอกตัญู  นี้เปนโวหารเลนสํานวน 
ดังกลาวแลวในขอ ๔  ใครไดฟงก็ตกตะลึง  ผูกลาวจึงแกวา  อกตัญู 
นั้น  คือรูจัดพระนิพพานอันปจจัยไมไดทํา  คือไมไดตกแตงตางหาก 
ไมใชอกตัญู  คือไมรูจักอุปการะอันทานทําแลว.  ตามพยัญชนะ 
อ  แปลวา  ไม  กต  แปลวา  ทําแลว   ู  แปลวา  รู  อ  เขากับ   
แปลวา  ไมรูจักที่ทําแลว  ทําอะไรตองเขาใจเอาเอง  เขาใจกันดาดด่ืน  
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วา  อุปการะ  พระธรรมกถึกผูเลนสํานวนยักเอา  อ  มาเขากับ  กต 
แปลวาไมทําแลว  สําเร็จความวารูจักท่ีไมทําแลว  ทานอธิบายวาพระ  
นิพพานท่ีปจจัยหาไดตกแตงไม.  
           ๘.  ฟงตามทองเรื่องที่ ๒๘๙  หนา ๓๐๙  ขอวา  ภิกษุถือเอาผา 
ของพราหมณที่วางไวดวยบังสุกุลสัญญา  ดูเปนทแีกตัว  ทางจะมีได 
คือเจาของทําตกไว  ภิกษุถือเอาเปนของเก็บได  ที่ในครั้งกอนยังไม 
แลเห็นโทษ  แตการถือเอาของเก็บได  ก็มีสิกขาบทหามแลว  ทานผู 
รจนาดําริไมรอบคอบเอง. 
           ๙.  พระอาจารยผูรจนาอรรถกถาธรรมบท  พอใจจะกลาว 
มอมพระราชาใหโสมมและผัดเศรษฐีใหผองใสจริง ๆ  เชนในเรื่อง 
ที่ ๑๙๖  กลาววา  พระเจาอชาตศัตรูเสด็จยกพลไปเพ่ือจะยึดปราสาท 
ของโชติกเศรษฐี  ไดทอดพระเนตรเห็นเงาพวกพลนิกายของพระองค   
เอง  ที่กําแพงแกว  ตกพระทัยหมายวาเศรษฐีตระเตรียมพวกพลไว 
ตอสู  ก็เสด็จกลับ  ขอความในอรรถกถาแหงเรื่องนี้กอนตอนน้ี  ที ่
พระอริยมุนีไมไดชักมากลาว  เลาถึงเรื่องพระเจาพิมพิสารเสด็จทอด 
พระเนตรปราสาทของโชติกเศรษฐี  นางทาสีผูเทหยากเยื่อยื่นมือถวาย 
พระราชาไมวางพระหัตถที่แขนของนาง  ทรงสําคัญวาเปนภรรยาของ 
เศรษฐี ๆ  ออกมารับเสด็จ เชิญเสด็จเขาไปในปราสาท  ทอดพระเนตร 
เห็นพ้ืนแกวเปนเงา  ตกพระทัยวาเปนหลุมลึกไมกลาเสด็จ  เศรษฐีตอง 
เดินนําเสด็จ  เศรษฐีต้ังเครื่อง  เสวยอรอยเพลินไปจึงตองทูลหาม 
ตรัสเรียกภรรยาเศรษฐีมาเฝา  นางเหม็นสาบพระราชาทนไมไหว.  นา  
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จะเห็นวาพระราชาในเกาะลังกา  โดยมาก  คงไมต้ังอยูในราชธรรม  
ไมอุปถัมภพระศาสนาหรือกลับเบียดเบียนดวยซํ้าไป  กลาวโดยเฉพาะ 
ในเวลารจนาอรรถกถาธรรมบท  คงเปนเชนนั้นกระมัง  พระจึงได 
ชังนัก  แมกลาวถึงเรื่องพระราชาอื่น  ก็พอใจจะมอมใหโสมมเหมือนกัน  
สวนเศรษฐีนั้นแลเห็นไดวา  คงเกื้อกูลพระ ๆ  จึงชอบชมสมบัติเศรษฐี 
ดวยประการตาง ๆ. 


