
                                          คํานํา 
        การศึกษาพระปริยัติธรรม   ที่จะอํานวยประโยชนแกผูศกึษา 
เต็มที่  จําตองมีหนังสือเครื่องประกอบหลักสูตรครบบริบูรณ  เพราะ 
หนังสือเครื่องประกอบเทากับดวงประทีปสําหรับสองมรรคา  ใหผูศึกษา 
มองเห็นแนวทางไดสะดวกชัดเจน  เพราะฉะนั้น  กองตําราแหงมหา-   
มกุฏราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ  ซึ่งมีหนาท่ีจัดพิมพหนังสือ 
ที่เกี่ยวแกการศึกษาพระปริยัติธรรมทุกประเภท  จึงไดคิดจัดพิมพ 
หนังสือเครื่องอุปกรณทั้งฝายนักธรรมท้ังฝายบาลีข้ึน เพ่ือใหผูศึกษา 
ไดรับความสะดวกในการศึกษา  และไดจัดพิมพเสร็จไปแลวหลาย 
เรื่อง  เฉพาะหนังสือธัมมปทัฏฐกถา  ก็นับวาเปนหนังสือสําคัญเรื่อง 
หน่ึง  เพราะใชเปนหลักสูตรเปรียญธรรมประโยค  ๓  ผูศึกษาบาลี 
เมื่อเรียนบาลีไวยากรณจบแลว ก็เริ่มเรียนหนังสือน้ีเปนลําดับไป  เห็น 
ควรแปลเปนภาษาไทยใหตลอดเรื่อง  และไดมอบใหพระมหาอู  นิสฺสโภ 
ป.  ๗  วัดบวรนิเวศวิหาร  เปนผูรับไปดําเนินการ.  ทานไดคนควา 
รวบรวมจากหนังสือตาง ๆ  ซึ่งพระเถรานุเถระไดแปลไวบาง  ขอให 
ทานท่ีเปนกรรมการกองตําราชวยแปลบาง  ขอใหทานท่ีเปนเปรียญ 
ในสํานักเดียวกันและตางสํานักชวยแปลบาง. 
        แตการแปลน้ัน  ไดขอใหแปลตามวิธีการท่ีกองตําราไดวางไว 
เพ่ือใหหนังสือเปนระเบียบเดียวกัน  ไมลักลั่น  โดยถือหลักวา  แปล 
ใหไดความชัด  สํานวนเรียบรอย  ไมโลดโผนจนเสียหลักของภาษา 
และแปลเทาศัพท  อยางพระกรรมการแปลเปนตัวอยางในสนามหลวง 
ถาท่ีไหนไมมีศัพท  เพ่ิมเขาใหมก็ทําเครื่องหมายวงเล็บ  [ ] ไว  ถาท่ีไหน 
บงถึงขอธรรมก็ดี  เกี่ยวกบัลัทธิธรรมเนียมก็ดี  ทานชักความมาจาก 
บาลีหรือคัมภีรอ่ืน ๆ  ก็ด ี ก็ไดทําเชิงอรรถบอกไวทุกแหง  เพ่ือสะดวก 
แกผูศึกษาซึ่งสนใจในการคนควา. 
        กองตํารา ฯ  ขอแสดงความขอบใจทานผูชวยแปลและผูมีสวน 



ชวยใหหนังสือน้ีสําเร็จทุก ๆ  ทาน  และขออุทิศสวนกุศลซึ่งเกิดจาก   
หนังสือน้ี  แตทานบุรพูปธยาจารยผูบริหารพระศาสนาสืบ ๆ กนัมา. 
                                                         กองตํารา 
มหากุฏราชวิทยาลัย 
๑  พฤศจิกายน ๒๔๘๐  
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                          ๒.  อัปปมาทวรรค  วรรณนา    
                       ๑.  เรื่องพระนางสามาวดี*  [๑๕] 
                                 [ขอความเบ้ืองตน] 
        พระศาสดา  เมื่ออาศัยกรุงโกสัมพี  ประทับอยูที่โฆสิตาราม 
ทรงปรารภความวอดวายคือมรณะ  ของหญิง  ๕๐๐  มีพระนางสามาวดี 
เปนประธาน และของญาติ  ๕๐๐  ของพระนางมาคันทิยานั้น  ซึ่งมี 
นางมาคันทิยาเปนประธาน  จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้วา  "อปฺปมาโท 
อมต  ปท"  เปนตน  ในเรือ่งนั้น  มีอนุปุพพีกถา  ดงัตอไปนี้:- 
                               [กษัตริย  ๒  สหาย] 
        ในกาลลวงมาแลว  พระราชา  ๒  องค  เหลาน้ี  คือ  "ในแควน 
อัลลกัปปะ  พระราชาทรงพระนามวา  อัลลกัปปะ,  ในแควนเวฏฐทีปกะ 
พระราชาทรงพระนามวา  เวฏฐทีปกะ"  เปนพระสหายกัน  ต้ังแตเวลา 
ยังทรงพระเยาว  ทรงศึกษาศิลปะในสํานักอาจารยเดียวกัน  โดยลวง 
ไปแหงพระราชบิดาของตน ๆ  ไดใหยกเศวตฉัตรข้ึนแลว  ทรงเปนพระ 
ราชาในแควน  มีประมาณแควนละ  ๑๐  โยชน.  พระราชา  ๒  พระองค 
นั้น   เสด็จมาประชุมกันตลอดกาลตามกาล   (ตามกาลอันสมควร) 
ทรงยืน,   นั่ง,  บรรทม   รวมกัน  ทอดพระเนตรเห็นมหาชน  ผูเกิดอยู 
และตายอยู  จึงทรงปรึกษากันวา  "ชื่อวา  ผูตามคนผูไปสูปรโลก  ไมม,ี 
 
*  พระมหาเพยีร  ป.  ธ.  ๙  วัดกนัมาตุยาราม  แปล. 
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โดยที่สุดถึงสรีระของตน  ก็ตามไปไมได;  ตองละส่ิงท้ังปวงไป,  
ประโยชนอะไรดวยการอยูครองเรือนของเรา,   เราจักบวช"  ดังน้ีแลว 
ทรงมอบราชสมบัติ  ใหแกพระโอรสและพระมเหสี  ออกผนวชเปน 
พระฤษี  อยูในหิมวันตประเทศ  ไดทรงปรึกษากันวา  "พวกเรา 
ไมอาจเพ่ือเปนอยู  จึงละราชสมบัติออกบวชก็หาไม,  เราเหลานั้น 
เมื่ออยูในที่แหงเดียวกัน  ก็จักเหมือนกับผูไมบวชน้ันเอง,   เพราะฉะนั้น 
เราจักแยกกันอยู:    ทานจงอยู  ที่ภูเขาลูกนั้น,  เราจักอยูที่ภูเขาลูกน้ี ; 
แตจักรวมกัน  ในวันอุโบสถทุกกึ่งเดือน."   ครั้งน้ันพระดาบสท้ัง  ๒  นั้น 
เกิดมีความดําริข้ึนอยางนี้วา  "แมเม่ือเปนเชนนี้   ความคลุกคลีดวย 
คณะเทียว   จักมีแกเราทั้งหลาย,  ทานพึงจุดไฟใหโพลงข้ึนที่ภูเขา 
ของทาน,   เราก็จักจุดไฟใหโพลงข้ึนที่ภูเขาของเรา ;   ดวยเครื่องสัญญา 
นั้น   เราทั้งหลาย   ก็จักรูความท่ีเรายังมีชีวิตอยู."   พระดาบสท้ัง  ๒  นั้น 
กระทําอยางนั้นแลว. 
                                    [เรียนมนตและพิณ] 
        ตอมาในกาลอ่ืน  เวฏฐทีปกดาบส  ทํากะละ  บังเกิดเปนเทพเจา 
ผูมีศักดิ์ใหญ.  แตนั้น  ครัน้ถึงก่ึงเดือน  อัลลกัปปดาบส  พอและไมเห็น 
ไฟ   ก็ทราบไดวา  "สหายของเรา  ทํากาละเสียแลว."   แมเวฏฐทีปก- 
ดาบส   ตรวจดูทิพพสิริของตนในขณะท่ีเกิด  ใครครวญถึงกรรม  เห็น 
กิริยาตนกระทํา  จําเดิมแตออกบวชแลว  คิดวา "บดันี้  เราจักไป 
เยี่ยมสหายของเรา"  ในขณะนั้น จึงละอัตภาพน้ันเสีย  เปนเหมือน 
คนหลงทาง  ไปยังสํานักของอัลลัปปดาบสน้ัน  ไหวแลว ไดยืน 
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อยู  ณ  ที่สมควรแหงหน่ึง.  
        ลําดับนั้น  อัลลกัปปดาบสน้ัน  จึงกลาวถามบุรุษนั้นวา 
        "ทานมาจากไหน ?" 
        บุรุษ.  ทานผูเจริญ   ผมเปนคนหลงทาง  เดินมาจากที่ไกล 
เหลือเกิน,   ก็พระผูเปนเจา  อยูรูปเดียวเทาน้ัน  ในท่ีนี้   หรือ ?  มีใคร 
อ่ืนบางไหม ? 
        อัลละ.  มีสหายของเราอยูผูหน่ึง. 
        บุรุษ.  ผูนั้น ไปอยูที่ไหนหรือ ? 
        อัลละ.  เขาอยูที่ภูเขาลูกน้ัน.  แตวันอุโบสถ  เขาไมจุดไฟ 
ใหโพลง,  เขาจักตายเสียแลวเปนแน. 
        บุรุษ.  เปนอยางนั้นหรือ  ของรับ? 
        อัลละ.  ผูมีอายุ  เปนอยางนั้น. 
        บุรุษ.  กระผมคือผูนั้น  ขอรับ. 
        อัลละ.  ทานเกิดที่ไหน ? 
        บุรุษ.   กระผมเกิดเปนเทพเจา  ผูมีศักดิ์ใหญ  ในเทวโลก 
ขอรับ,   มาอีก   ก็ดวยประสงควา  'จักเยี่ยมพระผูเปนเจา'  เมื่อ 
พระผูเปนเจาอยูในที่นี้  อุปทวะอะไร  มีบานหรอื ? 
        อัลละ.  เออ  อาวุโส,   เราลําบาก  เพราะอาศัยชาง. 
        บุรุษ.  ทานผูเจริญ  ก็ชางทําอะไรใหทานเลา ? 
        อัลละ.   มันถายคูถลงในท่ีกวาด,   เอาเทาประหารคุยฝุนข้ึน; 
ขาพเจาน้ัน  คอยขนคูถชางทิ้ง  คอยเกลี่ยฝุนใหเสมอ  ก็ยอมลําบาก  
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        บุรุษ.   พระผูเปนเจาปรารถนาจะไมใหชางเหลาน้ันมาไหมเลา ?  
        อัลละ.  เออ  อาวุโส. 
        บุรุษ.  ถากระน้ัน  กระผมจักทําไมใหชางเหลาน้ันมา  ไดถวาย 
พิณสําหรับใหชางใคร   และสอนมนตสําหรับใหชางใคร  แกพระ 
ดาบสแลว:   ก็เม่ือจะให ไดชี้แจงสายพิณ  ๓  สาย  ใหเรียนมนต  ๓ 
บท  แลวบอกวา  "เมื่อดีดสายพิณสายน้ี  รายมนตบทนี้แลว,  ชาง 
ไมอาจแมเพ่ือจะหันกลับแลดู   ยอมหนีไป;  เมื่อดีดสายพิณสายน้ี 
รายมนตบทนี้แลว  ชางจะกลับเหลียวดูเบ้ืองหลังพลางหนีไป;   เม่ือ 
ดีดสายพิณสายน้ี  รายมนตบทนี้แลว   ชางนายฝูง   ยอมนอมหลัง 
เขามาหา,"    แลวกลาววา  "สิ่งใด  อันทานชอบใจ.  ทานพึงทําสิ่งน้ัน 
เถิด."  ไหวพระดาบสแลว  ก็หลีกไป. 
        พระดาบส  รายมนตบทสําหรับไลชาง  ดีดสายพิณสําหรับไลชาง 
ยังชางใหหนีไปอยูแลว. 
                             [พระเจาอุเทนกับนกหัสดีลิงค] 
        ในสมัยนั้น  ในกรุงโกสัมพี   ไดมีพระราชาทรงพระนามวาพระเจา 
ปรันตปะ  วันหน่ึง  พระเจาปรันตปะทรงนั่งผิงแดดออนอยูที่กลางแจง๑ 

กับพระราชเทวี   ผูทรงครรภ.  พระราชเทวี   ทรงหมผากัมพลแดง 
อันมีราคาแสนหน่ึง   ซึ่งเปนพระภูษาทรงของพระราชา   ทรงนั่งปราศรัย 
กับพระราชา  ถอดพระธํามรงค อันมีราคาแสนหน่ึงจากพระองคุลี 
ของพระราชา   มาสวนใสที่นิ้วของพระองค. 
 
๑.  อากาสตเล  ท่ีพื้นแหงอากาศ.  
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        ในสมัยนั้น  นกหัสดีลิงค  บินมาโดยอากาศ  เห็นพระราชเทวี  
จึงชลอปกบินโผลง  โดยหมายวา  "ชิ้นเน้ือ."   พระราชาทรงตกพระทัย 
ดวยเสียงโผลงของนกน้ัน   จึงเสด็จลุกเขายังภายในพระราชนิเวศน. 
พระราชเทวีไมอาจไปโดยเร็วได   เพราะทรงครรภแก  และเพราะเปน 
ผูมีชาติแหงคนขลาด.  ครั้งน้ัน   นกน้ันจึงโผลง  ยังพระนางนั้นใหนั่ง 
อยูที่กรงเล็บ   บินไปสูอากาศแลว.  เขาวา   พวกนกเหลาน้ัน   ทรง 
กําลังเทาชาง ๕  เชือก;   เพราะฉะนั้น  จึงนําเหย่ือไปทางอากาศ  จับ 
ณ   ที่อันพอใจแลว  ยอมเค้ียวมังสะกิน.   แมพระนางนั้น  อันนกนั้น 
นําไปอยู  ทรงหวาดตอมรณภัย  จึงทรงดําริวา "ถาวาเราจักรอง, 
ธรรมดาเสียงคน  เปนที่หวาดเสียวของสัตวจําพวกดิรัจฉาน มันฟง 
เสียงนั้นแลว  ก็จักทิ้งเราเสีย,  เมื่อเปนเชนนั้น  เราก็จักถึงความส้ินชีพ 
พรอมกับเด็กในครรภ;   แตมันจับในท่ีใดแลวเริ่มจะกินเรา,  ในท่ีนั้น 
เราจักรองข้ึน   แลวไลใหมันหนีไป.  พระนางยับยั้งไวได  ก็เพราะ 
ความท่ีพระองคเปนบัณฑิต.  ก็ในกาลน้ัน  ที่หิมวันตประเทศ  มีตนไทร 
ใหญตนหน่ึง  เจริญข้ึนเลก็นอยแลวกต้ั็งอยู   โดยอกาการดังมณฑป. 
นกนั้น   นําเหย่ือมีเนื้อเปนตนไปแลว  ยอมเค้ียวกินที่ตนไทรนั้น ; 
เพราะฉะนั้น  นกหัสดลีิงคตัวน้ัน  นําพระราชเทวีแมนั้น  ไปท่ีตนไทร 
นั้นแล  วางไวในระหวางคาคบไม  แลดูทางอันตนบินมาแลว.  นัยวา 
การแลดูทางบินมาแลว  เปนธรรมดาของนกเหลานั้น.  ในขณะนั้น 
พระราชเทวี  ทรงดําริวา  "บัดนี้  ควรไลนกนี้ใหหนีไป"  จึง 
ทรงยกพระหัตถทั้ง  ๒  ข้ึน  ทั้งปรบมือ  ทั้งรอง  ใหนกนั้นหนีไปแลว 
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ครั้งน้ัน  ในเวลาพระอาทิตยอัสดงคต   ลมกัมมชวาตปนปวนแลว  ใน  
พระครรภของพระราชเทวีนั้น.   มหาเมฆคํารามรอง   ต้ังข้ึนในทุกทิศ 
ชื่อวาความหลับ  มิไดมีแลวตลอดคืนยังรุง  แกพระราชเทวี  ผูดํารง 
อยูในความสุข  ไมไดแมสักคําพูดวา  "อยากลัวเลย   พระแมเจา" 
อันความทุกขครอบงําแลว.   แตเมื่อราตรีสวาง  ความปลอดโปรงจาก 
วลาหกก็ดี,  ความข้ึนแหงอรุณก็ดี,   ความออกแหงสัตวผูอยูในครรภ 
ของพระนางก็ดี  ไดมีแลว  ในขณะเดียวกันนั่นแล.   พระนางไดต้ังชื่อ 
พระโอรสวา  "อุเทน"  เพราะถือเอาฤดูเมฆและฤดูอรุณข้ึนประสูติแลว. 
                            [อัลลกปัปดาบสเสียพิธี] 
        ที่อยู  แมของอัลลกัปปดาบส   กอ็ยูในที่ไมไกลจากท่ีนั้น.  โดย 
ปกติ  ในวันมีฝน  พระดาบสน้ัน  ยอมไมไปสูปา  เพ่ือประโยชนแก 
ผลาผล   เพราะกลัวหนาว,  ไปยังโคนไมนั้น  เก็บกระดูกเน้ือที่นกกิน 
แลว  ทุบตมใหมีรสแลว  ก็ดื่มกิน;  เพราะฉะนั้น  แมในวันนั้น  พระ 
ดาบสก็คิดวา  "จักเก็บกระดูก"   จึงไปท่ีตนไมนั้น  แสวงหากระดูก 
ที่โคนไมอยู  ไดยินเสียงเด็กขางบน  จึงแลดู  เห็นพระราชเทวี  จึง 
ถามวา  "ทานเปนใคร ?" 
        พระราชเทวี.  ขาพเจาเปนหญิงมนุษย. 
        ดาบส.  ทานมาไดอยางไร ?  เมื่อพระนางกลาววา   'นกหัสดี- 
ลิงคนําขาพเจามา'   จึงกลาววา 'ทานจงลงมา.' 
        พระเทวี.  ขาพเจากลัวแตความเจือดวยชาติ  พระผูเปนเจา. 
        ดาบส.  ทานเปนใคร ?  
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        พระราชเทวี.  ขาพเจาเปนกษัตริย.  
        ดาบส.  แมขาพเจาก็เปนกษัตริยเหมือนกัน. 
        พระราชเทวี.  ถากระน้ัน  ทานจงแถลงมายากษัตริย. 
        พระดาบสน้ัน  แถลงแลว. 
        พระราชเทวี.   ถากระน้ัน   ทานจงข้ึนมา   พาบุตรนอยของ 
ขาพเจาลง. 
        พระดาบสน้ัน  ทําทางข้ึนโดยขางหน่ึง  ข้ึนไปแลว  รับเด็ก, 
เมื่อพระราชเทวีกลาวหามวา  "อยาเอามือถูกตองขาพเจา,"   ก็ไมถูก 
พระนางเลย   อุมเด็กลงมา.  แมพระราชเทวี  กล็งแลว.   ครั้งน้ัน 
พระดาบส  นํานางไปสูอาศรมบท  ไมกระทําศีลเภทเลย  บํารงุแลว 
ดวยความอนุเคราะห,  นํานํ้าผ้ึงที่ไมมีตัวมา   นําขาวสาลีอันเกิดเอง 
มา  ไดตมเปนยาคูใหแลว.  เมื่อพระดาบสน้ัน  กําลงับํารุงอยางนั้น, 
ในกาลอ่ืน   พระนางจึงคิดวา  "เราไมรูจักทางมาทางไปเลย,  แม 
เหตุสักวาความคุนเคยของเรากับพระดาบสแมนี้   ก็ไมมี;  ก็ถาวา 
พระดาบสน้ีจักทอดทิ้งเราไปไหนเสีย,  เราแมทั้ง ๒  คน  ก็จักถึงความ 
ตายในท่ีนี้นั่นเอง,   ควรเราทําอุบายอยางใดอยางหนึ่ง   ทําลายศีล 
ของพระดาบสรูปนี้เสีย   ทําโดยอาการท่ีดาบสรูนี้จะไมปลอยปละ 
เราไปได.   ทีนั้น   พระราชเทวี  จึงประเลาประโลมพระดาบสดวย 
การแสดงผานุงผาหมหลุดลุย  ใหถึงความพินาศแหงศีลแลว.  ต้ังแต 
วันนั้นชนทั้งสองก็อยูสมัครสังวาสกันแลว.  
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                                 [กุมารอุเทนยกทัพชาง]  
        ตอมาในกาลวันหน่ึง  พระดาบส   ตรวจดูความประกอบแหง 
ดาวนักษัตร    เห็นความ๑หมนหมองแหงดาวนักษัตรของพระเจา 
ปรันตปะ  จึงตรัสวา  "นางผูเจริญ  พระเจาปรันตปะในกรุงโกสัมพี 
สวรรคตแลว." 
        พระราชเทวี.  เหตุไร  พระผูเปนเจา  จึงตรัสอยางนี้ ?  ทานมี 
ความอาฆาตกับพระเจาปรันตปะน้ันหรือ ? 
        ดาบส.  ไมมี  นางผูเจริญ  เราเห็นความเศราหมองของดาว 
นักษัตร   ของพระเจาปรันตปะ   จึงพูดอยางนี้. 
        พระราชเทวีทรงกันแสงแลว. 
        ครั้งน้ัน  พระดาบส  จึงตรัสถามพระราชเทวีนั้นวา  "เพราะ 
เหตุไร  หลอนจึงรองไห?"   เมื่อพระราชเทวีตรัสบอกความท่ีพระเจา 
ปรันตปะน้ัน  เปนพระสวามีของพระองคแลว,  จึงตรัสวา  อยารองไห 
ไป   นางผูเจริญ  ธรรมดาสัตวผูเกิดแลว  ยอมตายแนแท." 
        พระราชเทวี.  หมอมฉันทราบ  พระผูเปนเจา. 
        ดาบส.  เมื่อฉะนี้  ไฉน   หลอนจึงรองไห ? 
        พระราชเทวี.  บุตรของหมอมฉัน  เปนผูควรแกราชสมบัติอัน 
เปนของตระกูล,  ถาวา  เขาอยูที่เมืองนั้น  เขาจักใหยกเศวตฉัตร 
ข้ึน,  บัดนี้เขาเกิดเปนผูเสื่อมใหญเสียแลว  ดวยความโศกถึงอยางนี้ 
ขาพเจาจึงรองไห  พระผูเปนเจา. 
        ดาบส.  ชางเถอะ   นางผูเจริญ  อยาคิดไปเลย;  ถาวา   หลอน 
 
๑.  นกฺขตฺตปฬน  ความบีบค้ันแหงนักษัตร.  
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ปรารถนาราชสมบัติใหบุตร,   ฉันจักทําอาการใหเขาไดราชสมบัติ 
(สมดังความปรารถนา).  
        ครั้งน้ัน  พระดาบส  ไดใหพิณและมนตอันยังชางใหใคร  แก 
บุตรของพระนางแลว.   ในกาลน้ัน  ชางหลายแสน  มาพันอยูที่โคน 
ตนไทรยอย.  ลําดับนั้น  พระดาบส  จึงตรัสกะกุมารน้ันวา  "เมื่อชาง 
ทั้งหลาย  ยังไมมาถึงน่ันแล,   เจาจงข้ึนตนไม,  เมื่อชางทั้งหลายมา 
ถึงแลว,   จงรายมนตบทนี้  ดีดสายพิณสายน้ี ;   ชางทั้งหมด  ไมอาจ 
แมจะหันกลับแลดู  จักหนีไป,   ทีนั้น  เจาพึงลงมา."   กุมารน้ัน  ทรงทํา 
ตามน้ันแลว  กลับมาทูลบอกความเปนไปแลว.  ครัน้ถึงวันที่  ๒  พระ 
ดาบส  จึงตรัสกับกุมารน้ันวา  "ในวันนี้  เจาจงรายมนตบทนี้  ดดี 
สายพิณสายน้ี;   ชางจักกลับเหลียวดูเบ้ืองหลังพลางหนีไป.   แมในกาล 
นั้น  พระกุมารก็ทรงทําตามน้ันแลว  กลับมาทูลบอกความเปนไปนั้น. 
ครั้งน้ัน  พระดาบสตรัสเรียกพระมารดาของกุมารน้ันมาแลว  ตรัสวา 
"นางผูเจริญ   หลอนจงใหขาวสาสนแกบุตราของหลอน,   เขาไปจาก 
ที่นี่เทียว  จักเปนพระเจาแผนดิน."  พระราชเทวี   ตรัสเรียกพระ 
โอรสมาแลว  ตรัสวา  "พอ  เจาเปนลูกของพระเจาปรันตปะในกรุง 
โกสัมพี,  นกหัสดีลิงค   นําเรามาท้ังที่มีครรภ"  ดงันี้แลว  ตรสับอก 
ชื่อของเสนาบดีเปนตน  แลว  ตรัสวา  "เมื่อเขาพากันไมเชื่อ  เจา 
พึงเอาผากัมพลอันเปนพระภูษาหม   และพระธํามรงคอันเปนเครื่อง 
ประดับของบิดานี้  แสดง"  ดังน้ี  จึงสงไปแลว. 
        พระกุมารจึงทูลถามพระดาบสวา    "บัดนี ้ หมอมฉันจะทํา  
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อยางไร ?"  
        ดาบสกลาววา  "เจาจงนั่งกิ่งขางลางแหงตนไม   รายมนตบทนี้ 
ดีดสายพิณสายน้ี ;    ชางนายฝูงนอมหลังเขามาหาเจา  เจาน่ังบนหลัง 
ของมันเทียว  จงไปยึดเอาราชสมบัติ." 
        พระกุมารน้ัน  ถวายบังคมพระราชบิดาพระราชมารดาแลว 
ทรงทําตามนั้นแลว  นั่งบนหลังของชางตัวที่มาแลว  กระซิบบอกชาง 
วา  "ขาพเจาเปนบุตรของพระเจาปรันตปะในกรุงโกสัมพี,  ขอทาน 
จงยึดเอาราชสมบัติอันเปนของบิดาใหแกขาพเจาเถิด   นาย."   ชาง 
นายฝูง  ฟงคําน้ันแลว   จึงรองเปนเสียงชางวา  "ชางจงมาประชุม 
กันหลาย ๆ   พัน."   ชางหลายพัน  มาประชุมกันแลว.   รองอีกวา 
"ชางแก ๆ  จงถอยไป."   ชางแกพากันถอยไปแลว.   รองอีกวา 
"ชางตัวเล็ก ๆ    จงกลับไป."   แมชางเหลาน้ัน  ก็พากันกลับแลว. 
พระกุมารน้ัน   อันชางนักรบต้ังหลายพันพากันแวดลอมแลว  ถึงบาน 
ปลายแดนแลว  ประกาศวา  "เราเปนลูกพระเจาแผนดิน,  ผูที่ปรารถนา 
สมบัติ  จงมากับเรา."   ต้ังแตนั้นไป  ก็ทรงทําการรวบรวมผูคน  ไป 
ลอมพระนครไวแลว  สงคําขาด  (สาสน)  ไปวา  "จะใหเรารบ 
หรือจะใหราชสมบัติ ?"   ชาวเมืองทั้งหลายกลาววา "เราจักไมให 
ทั้ง  ๒  อยาง,   แทจริง   พระราชเทวีของพวกเรามีพระครรภแก  ถูก 
นกหัสดีลิงคพาไปแลว,   เราทั้งหลาย  ไมทราบวา  พระนางยังมี 
พระชนมอยู  หรือวาหาพระชนมไมแลว  ตลอดกาลที่เราไมทราบเรื่อง 
ราวของพระนาง   เราจักไมใหทั้งการรบและราชสมบัติ."  ไดยนิวา  
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ความเปนพระเจาแผนดินโดยสืบเชื้อสาย  ไดมีแลวในกาลน้ัน.   ลําดับ  
นั้น  พระกุมาร  จึงตรัสวา  "ฉันเปนบุตรของพระนาง"  แลวอาง 
ชื่อเสนาบดีเปนตน  เมื่อพวกเหลาน้ันไมเชื่อถือแมอยางนั้น  จึงแสดง 
ผากัมพลแดงและพระธํามรงค.   พวกชาวเมือง  จําผากัมพลแดงและ 
พระธํามรงคนั้นได  หมดความกินแหนงใจ  จึงเปดประตู   อภิเษก 
กุมารน้ันไวในราชสมบัติแลว. 
                      นี้เปนเรื่องเกิดแหงพระเจาอุเทนกอน. 
                          [สองผัวเมียเดินทางไปหาอาชีพ] 
        ก็เม่ือทุพภิกขภัย  เกิดแลวในแควนอัลลกัปปะ  ชายผูหน่ึง  ชื่อ 
วา  โกตุหลิก ไมอาจจะเปนอยูได   จึงพาภรรยาผูมีบุตรออน  นามวา 
กาลี  จัดแจงเสบียงออกไปแลว  ดวยมุงหมายวา  "จะไปหากินที่ 
เมืองโกสัมพี."   อาจารยบางทานกลาววา  "เขาออกไปแลว  ในเมื่อ 
มหาชนกําลังกายกันดวยโรคอหิวาต"  บาง.   สองสามีภรรยานั้น  เดิน 
ไปอยู  เมื่อเสบียงทางหมดส้ินแลว  ถูกความหิวครอบงําแลว ไม 
สามารถจะนําเด็กไปได.   ครั้งน้ัน  สามีจึงกลาวกะภรรยาวา  " หลอน 
เรามีชีวิตอยู  ก็จักไดลูกอีก,  ทิ้งเขาเสียแลวไปเถิด."  ธรรมดาวา 
ดวงใจของมารดา  ออนโยน;   เพราะฉะนั้น   นางจึงพูดวา  "ดิฉัน 
ไมอาจทิ้งลูกที่ยังมีชีวิตอยูไดดอก." 
        สามี.  เมื่อเปนเชนนี้  เราจะทําอยางไรกัน? 
        ภรรยา.   เราเปลี่ยนกนันําเขาไป.     มารดายกลกูข้ึนประหน่ึง 
พวกดอกไม  ในวาระของตน   กกไวที่อก    อุมไปแลว  ก็เอาใหแก  
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บิดา.   เวทนามีกําลังแมกวาความหิว  บังเกิดแกชายผูเปนสามีนั้น  ใน 
ที่ซึ่งเขารับเด็กผูเปนลูกน้ันแลววางลง   เขาก็พูดกะภรรยานั้นแลว ๆ  
เลา ๆ  วา  "หลอน   เรามีชีวิตอยู   จักไดลูก  (อีก).  ทิ้งมัน 
เสียเถิด."   แมภรรยาก็หามเขาไวต้ังหลายครั้ง   แลวก็เฉยเสีย.   เด็ก 
ถูกเปลี่ยนกนัตามวาระ    เหนื่อยออนเลยนอนหลับอยูในมือของบิดา. 
ชายผูเปนสามี   รูวาลูกชายน้ันหลับ   จึงปลอยใหมารดาเดินไปขาง 
หนากอน  แลวเอาเด็กนอนไวบนใบไมลาด   ใตพุทมไมแหงหนึ่งแลว 
ก็เดิน  (ตามไป),   มารดาเหลียวกลับแลดู  ไมเห็นลูก  จึงถามวา 
"นาย   ลูกของเราไปไหน ?" 
        สามี.  ฉันใหเขานอนอยูภายใตพุมไมแหงหน่ึง. 
        ภรรยา.   นาย  อยายังฉันใหฉิบหายเลย, ฉันเวนลูกเสียแลว 
ไมอาจเปนอยูได,   นายนําลูกฉันมาเถิด  ประหารอกคร่ําครวญแลว. 
ครั้งน้ัน  ชายผูสามี   จึงกลับไปเอาเด็กนั้นมาแลว.  แมลกูก็ตายเสีย 
แลวในระหวางทาง.  นายโกตุหลิก   ทิ้งบุตรในฐานะมีประมาณเทาน้ี 
จึงถูกเขาทอดทิ้ง  ๗  วาระ   ในระหวางภพ   ดวยผลแหงกรรมน้ัน  ดวย 
ประการฉะน้ี.  ชื่อวา  บาปกรรมน้ี  อันบุคคลไมควรดูหม่ินวา 
"นอย,"    สองสามีภรรยาน้ัน  เดินทางไปถึงตระกูลของคนเลี้ยงโค 
แหงหน่ึงแลว. 
                         [นายโกตุหลิกตายไปเกิดเปนสุนัข]   
        ก็ในวันนั้น  มีการทําขวัญแมโคนมของนายโคบาล.    ในเรือน 
ของนายโคบาล  พระปจเจกพุทธเจารูปหน่ึงฉันเปนนิตย.  นายโคบาล  
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นั้น   นิมนตพระปจเจกพุทธเจาฉันเสร็จแลว  จึงไดทําการมงคล.  
ขาวปายาสเขาจัดแจงไวเปนอันมาก.  นายโคบาล   เห็น  ๒  สามี 
ภรรยานั้นมา  จึงถามวา  " ทานมาจากไหน ?"   ทราบเรื่องนั้นแลว 
เปนกุลบุตรมีใจออนโยน  จึงกระทําความสงเคราะหใน  ๒  สามีภรรยา 
นั้น  ให ๆ  ขาวปายาสกับเนยใสเปนอันมาก. 
        ภรรยาจึงกลาวกะสามีวา  "นาย  เมื่อทานมีชีวิตอยู  ฉันก็ชือ่วา 
มีชีวิตอยู,   ทานทองพรองมานาน,   จงบริโภคตามความตองการ" 
ดังน้ีแลว  จึงวางขาวปายาสไวเบื้องหนาเขาพรอมกับสัปป  ตนเอง 
บริโภคสัปปเหลวแตนอยหนึ่งเทาน้ัน.   สวนนายโกตุหลิก   บรโิภค 
มากไป   ไมอาจตัดความอยากในอาหารได  เพราะตัวหิวมาต้ัง ๗-๘ 
วัน   นายโคบาล  ครั้นให ๆ  ขาวปายาสแก  ๒   ผัวเมียแลว  ตนเอง 
จึงเริ่มจะบริโภค.  นายโกตุหลิกนั่งแลดูเขาแลว  เห็นกอนขาวปายาส 
ที่นายโคบาลปนใหแกนางสุนัขซึ่งนอนอยูแลวใตต่ัง จึงคิดวา  "นาง 
สุนัขตัวนี้   มีบุญ  จึงไดโภชนะเห็นปานน้ีเนืองนิตย."   ตกกลางคืน 
นายโกตุหลิกนั้น  ไมสามารถจะยังขาวปายาสน้ันใหยอยได  จึงทํา 
กาละ  ไปเกิดในทองแหงนางสุนัขนั้น.  ครั้งน้ัน   ภรรยาของเขาทํา 
สรีรกิจ  (เผา)   แลว  ก็ทําการรับจางอยูในเรือนน่ันเอง  ไดขาวสร 
ทะนานหน่ึง   หุงแลว  เอาใสบาตรพระปจเจกพุทธเจาแลวกลาววา 
"ทานเจาขา   ขอกุศลอันนี้   จงถือแกทาสของทานเถิด"    ดังน้ีแลว 
จึงคิดวา   "ควรเราจะอยูในท่ีนี้แล,   พระผูเปนเจายอมมาในท่ีนี้เนือง 
นิตย,   ไทยธรรม  จักมีหรือไม  กช็างเถิด,  เราไหวอยู  ทําความ 
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ขวนขวายอยู  ยังใจใหเลื่อมใสอยู  ทุกวัน  จักประสบบุญมาก."  
(คิดดังน้ีแลว)  นางจึงทําการรับจางอยูในบานน้ันนั่นเอง. 
                [สุนัขตายเพราะอาลัยในพระปจเจกพุทธเจา] 
        ในเดือนท่ี  ๖   หรือท่ี  ๗   นางสุนัขแมนั้นแล  ก็คลอดลูกออก 
มาตัวหน่ึง.   นายโคบาลจึงให ๆ   น้ํานมของแมโคนมตัวหนึ่งแกลูก 
สุนัขนั้น.  ไมนานเทาไรนัก   ลูกสุนขันั้นก็เติบใหญ.  ครั้งน้ัน  พระ 
ปจเจกพุทธเจา  เมื่อฉัน   ยอมใหกอนขาวแกลูกสุนัขนั้น   กอนหน่ึง 
เปนนิตย.    เพราะอาศัยกอนขาว  สุนัขนั้น  จึงไดมีความรักใครใน 
พระปจเจกพุทธเจา.    นายโคบาลยอมไปสูที่บํารุงของพระปจเจก- 
พุทธเจา  (วันหน่ึง)  ๒  ครั้งเนืองนิตย.   นายโคบาลน้ัน  แมเดนิไป 
ก็เอาไมตีที่พุมไมและพ้ืนดินในที่ซึ่งมีเนื้อราย  ระหวางทาง  สงเสียง 
วา  "สุ  สุ"   ๓  ครั้ง  ยังเนื้อรายใหหนีไปแลว.  แมสุนัข   ก็ไปดวย 
กับนายโคบาลนั้น.   ในวันหน่ึง  นายโคบาลน้ัน   กลาวกะพระปจเจก- 
พุทธเจาวา  "ทานผูเจริญ   กาลใด   ผมไมมีโอกาสวาง  กาลน้ัน 
ผมจักสงสุนัขตัวนี้มา:      ขอพระผูเปนเจาพึงมาดวยเครื่องหมายแหง 
สุนัขนี้ที่กระผมสงมาแลว."   ต้ังแตนั้นมา  ในวันที่ไมมีโอกาส  นาย 
โคบาลน้ัน   ก็สงสุนัขไปวา  "พอจงไป   จงนําพระผูเปนเจามา" 
ดวยคําเดียวเทาน้ัน   สุนขันั้นก็ว่ิงไป   ถึงท่ีซึ่งนายตีพุมไมและพ้ืนดิน 
ก็เหาข้ึน  ๓  ครั้ง  รูวาเนื้อรายหน้ีไปแลวดวยเสียงนั้น  ไปถึงท่ีอยูของ 
พะปจเจกพุทธเจา  ผูกระทําสรีรปฏิบัติแตเชาตรู   เขาไปยังบรรณ- 
ศาลา   นั่งอยูแลว   ถึงประตูบรรณศาลา  จึงเหาข้ึน  ๓  ครั้ง  ใหทาน  
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รูวาตนมาแลว   ก็นอนหมอบอยูที่สวนขางหน่ึง.   เมื่อพระปจเจก-  
พุทธเจากําหนดเวลาออกไปแลว  สุนขันั้นก็เดินเหาไปขางหนา ๆ  เทียว 
พระปจเจกพุทธเจา  เมื่อจะทดลองสุนัข  จึง  (ทําเปน)  เดินไป 
ทางอ่ืนในระหวาง  ๆ  ทนีั้น  สุนัข  จึงไปยืนเหาขวางหนาของพระ 
ปจเจกพุทธเจาน้ันไว   แลวนําทานลงทางนอกนี้.  ตอมาในกาลวันหน่ึง 
พระปจเจกพุทธเจา  เดินไปสูทางอ่ืนแลว   แมสุนัขน้ันจะยืนขวาง 
หามอยูขางหนาก็ไมกลับ  เอาเทากระตุนสุนัขแลวก็เดินไป:   สนุัขรูวา 
พระปจเจกพุทธเจาไมกลับ   จึงกลับไปคาบชายผานุงฉุดมา  นําทาน 
ลงสูทางนอกนี้.  สุนัขนั้น  ไดยังความรักอันมีกําลัง   ใหเกิดข้ึนแลว 
ในพระปจเจกพุทธเจาน้ัน  ดวยประการอยางนี้. 
        ตอมาในกาลอ่ืน   จีวรของพระปจเจกพุทธเจาเกาแลว.   ครั้งน้ัน 
นายโคบาล   จึงไดถวายผาสําหรับทําจีวรแกทาน.  พระปจเจกพุทธเจา 
จึงกลาวกับนายโคบาลน้ันวา  "ผูมีอายุ  ชื่อวาการทําจีวร  อันบุคคล 
ผูเดียวทําไดยาก,  อาตมา  ไปสูสถานสบายแลวจักไดทํา." 
        นายโคบาล.  ทานผูเจริญ   นิมนตทําที่นี่เถิด. 
        พระปจเจกพุทธเจา.  ผูมีอายุ  อาตมา  ไมอาจ. 
        นายโคบาล.   ทานผูเจริญ  ถากระน้ัน  ทานอยาไปอยูภายนอก 
ใหนานนัก. 
        สุนัขไดยืนฟงคําของคนทั้ง ๒  นั้นอยูเหมือนกัน. 
        พระปจเจกพุทธเจา  กลาวกะนายโคบาลน้ันวา  "จงหยุดเถิด 
อุบาสก"   ใหนายโคบาลกลับแลว   เหาะข้ึนสูเวหาส  บายหนาตอ 
เขาคันธมาทน  หลกีไปแลว.  สุนัขแลดูพระปจเจกพุทธเจา  ผูเหาะ  
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ไปทางอากาศ     ยืนเหาอยูแลว  เมื่อพระปจเจกพุทธเจาน้ันลับคลอง 
จักษุไป   หทัยก็แตกทําลายลง. 
                        [สุนัขไปเกิดเปนโฆสกเทพบุตร]  
        ชื่อวา  สัตวดิรัจฉานท้ังหลายนั้น  เปนสัตวมีชาติชื่อตรง  ไม 
คดโกง;   สวนมนุษย   ใจคิดไปอยาง  ปากพูดไปอยาง  (ไมตรงกัน) 
เพราะเหตุนั้นแล   นายเปสสะ  ผูเปนบุตรของนายควาญชาง  จึงกลาว 
วา๑   "ขาแตพระองคผูเจริญ  แทจริง   ขันธบัญจคือมนุษยนี้  รกชัฏ 
ขาแตพระองคผูเจริญ  แทจริง   ขันธบญัจก  คือ  สตัวของเลี้ยงนี้ต้ืน. 
สุนัขนั้น  ทํากาละแลว  ไปเกิดในดาวดึงสภพ  มีนางอัปสร  ๑  พัน 
แวดลอม  ไดเสวยสมบัติใหญ  ก็เพราะเปนสัตวมีความเห็นอันตรง 
(และ)   ไมคดโกงนั้น ดวยประการฉะนี้. 
        เมื่อเทพบุตรนั้นกระซิบที่ใกลหูของใคร ๆ  เสียงยอมดังไปไกล 
ได ๑๖ โยชน  สวนเสียงพูดโดยปกติ   ยอมกลบเทพนครท้ังส้ิน  ซึ่งม ี
ประมาณหม่ืนโยชน.  เพราะเหตุนั้นแล  เทพบุตรนั้น  จึงไดมีนามวา 
"โฆสกเทพบุตร."   ก็นี้เปนผลของอะไร ?   เปนผลของการเหาดวย 
ความรักในปจเจกพุทธเจา.   โฆสกเทพบุตรนั้น  ดํารงอยูในเทพนครน้ัน 
ไมนาน  ก็เคลื่อนแลว. 
                       [เหตุทําใหเทพบุตรเคลื่อน  ๔  อยาง] 
        จริงอยู  เทพบุตรทั้งหลาย  ยอมเครื่องจากเทวโลก   ดวย 
เหตุ  ๔  อยาง  คือ :- 
 
๑.   ม.  ม.  ๑๓/๔.  
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        ๑.  ดวยความสิ้นอายุ 
        ๒.  ดวยความสิ้นบุญ  
        ๓.  ดวยความสิ้นอาหาร 
        ๔.  ดวยความโกรธ 
        ในเหตุ  ๔  อยางเหลาน้ัน  เทพบุตรองคใด   ทําบุญกรรมไวมาก 
เทพบุตรองคนั้น  เกิดในเทวโลก   ดํารงอยูตราบเทาอายุแลว  ก็เกิด 
ในเทวโลกชัน้สูง  ๆ  ข้ึนไป,   อยางนี้  ชื่อวา  ยอมเคลื่อนดวยความ 
สิ้นอายุ.   เทพบุตรองคใด   ทําบุญไวนอย;  บุญน้ัน  ของเทพบุตรนั้น 
ยอมส้ินไปเสียในระหวางเทียว   เหมือนธัญชาติ   ที่บุคคลใสไวใน 
ฉางหลวง  เพียง  ๔-๕  ทะนานฉะนั้น,   เทพบุตรนั้น  ยอมทํากาละเสีย 
ในระหวางเทียว,  อยางนี้   ชื่อวา  ยอมเคลื่อนดวยความส้ินบุญ 
เทพบุตรบางองค    มักบรโิภคกามคุณ  ไมบริโภคอาหาร   เพราะการ 
หลงลืมสติ  มีกายอันเหน่ือยออน    ทํากาละ,   อยางนี้  ชื่อวา    ยอม 
เคลื่อนดวยความส้ินอาหาร.  เทพบุตรบางองค  ไมอดทนสมบัติของ 
ผูอ่ืน   โกรธเคืองแลวจึงทํากาละ,    อยางนี้ชื่อวา  ยอมเคลื่อนดวย 
ความโกรธ. 
                    [โฆสกเทพบุตรไปเกิดในกรุงโกสัมพี] 
        กโ็ฆสกเทพบุตรนี้   มักบริโภคกามคุณอยู   หลงลืมสติ  จึง 
เคลื่อนดวยความส้ินอาหาร.  ก็แลเคลื่อนเสร็จแลว  ไปถือสฏิสนธิ 
ในทองแหงหญิงงามเมืองในกรุงโกสัมพี.   ในวันคลอด  นางถามทาสี 
วา  "นี่อะไร ?"   เมื่อนางทาสีตอบวา  "ลูกชาย  เจาคะ"  จึงบอก  
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ใหนางทาสีเอาไปท้ิงดวยคําวา  "เจาจงเอาทารกน้ีใสกระดงแลวเอา 
ไปท้ิงที่กองหยากเยื่อ."   แทจริง  หญงิงามเมืองทั้งหลาย  ยอมเลี้ยง  
ลูกหญิง  ไมเลี้ยงลูกชาย;   เพราะเชื้อสายของพวกหลอนจะสืบไปได 
ก็ดวยลูกหญงิ.  กาบาง  สนุัขบาง  ตางพากันจับกลุมแวดลอมเด็กไว. 
ดวยผลแหงการเหา  อันเกิดแตความรักในพระปจเจกพุทธเจา   สัตว 
ตัวหนึ่งก็ไมอาจเขาใกลได.   ในขณะนั้น   คนผูหน่ึง  ออกไปนอกบาน 
เห็นการจับกลุมของกาและสุนัขนั้น  คิดวา  "นี่มันเหตุอะไรกันหนอ ?" 
จึงเดินไปที่นั้น  เห็นทารก   หวนไดความรักเหมือนดังลูกจึงนําไปสูเรือน 
ดวยดีใจวา  "เราไดลูกชายแลว." 
                     [นางกาลีนําโฆสกทารกไปใหโคเหยียบ] 
        ในกาลครั้งน้ัน  เศรษฐีชาวเมืองโกสัมพี  ไปสูราชตระกูล  พบ 
ปุโรหิตเดินมาแตพระราชวัง  จึงถามวา  "ทานอาจารย   วันนี ้
ทานไดตรวจตราดูความประกอบของดาวนักษัตร๑   อันเปนเหตุเคราะหดี 
เคราะหรายแลวหรือ ?" 
        ปุโรหิต.  จะ   ทานมหาเศรษฐี.  กิจอะไรอ่ืนของพวกเราไมมี. 
        เศรษฐี.  อะไรจะมีแกชนบทหรือ ?   ทานอาจารย. 
        ปุโรหิต.  อยางอ่ืนไมมี,  แตเด็กที่เกิดในวันนี้  จักไดเปนเศรษฐี 
ผูประเสริฐในเมืองนี้. 
        ครั้งน้ัน   ภรรยาของเศรษฐีมีครรภแก,   เพราะฉะนั้น  เศรษฐี 
นั้น   จึงสงคนใชไปสูเรือนโดยเร็วดวยคําวา  'จงไป   จงทราบภรรยา 
 
๑.  ติถิกรณนกขฺตฺตโค   ความประกอบแหงนักษัตรอันเปนเคร่ืองกระทําซ่ึงติถี.  
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ของเราน้ันวา   'คลอดแลว  หรือยังไมคลอด,'   พอทราบวา  "ยัง 
ไมคลอด,"   เฝาพระราชาเสร็จแลว   รบัหลับบาน เรียกหญิงคนใช  
ชื่อกาลีมาแลว  ใหทรัพย  ๑  พัน  กลาววา  "เจาจงไป   จงตรวจดู 
ในเมืองนี้  ใหทรัพย  ๑   พัน  พวกเอาเด็กที่เกิดในวันนี้มา."   นางกาลี 
นั้นตรวจตราดู  ไปถึงเรือนนั้น  เห็นเด็กแลว  จึงถามหญิงแมบานวา 
"เด็กนี้  เกิดเม่ือไร"   เมื่อหญิงน้ันตอบวา  "เกิดวันนี้,"   จึงพูดวา 
"จงใหเด็กนี้แกฉัน  จึงประมูลราคา  ต้ังแตกหาปณะ  ๑  เปนตน  ให 
ทรัพย  ๑  พันแลว  นําเด็กนั้นไปแสดงแกเศรษฐี.   เศรษฐีคิดวา  "ถา 
วาลูกของเรา  จักเกิดเปนลูกหญิง,   เราจักใหมันอยูรวมกับลูกสาว 
ของเราน้ัน  แลวทําใหมันเปนเจาของตําแหนงเศรษฐี;  ถาวาลูกของเรา 
จักเกิดเปนลูกชาย  เราก็จักฆามันเสีย"   ดังน้ีแลว  จึงใหรับเด็กนั้น 
ไวในเรือน.  ตอมา   ภรรยาของเศรษฐีนั้น  คลอดบุตรเปนชาย  โดย 
ลวงไป  ๒-๓  วัน.  เศรษฐี  จึงคิดวา  "เมื่อไมมีเจาเด็กนี้  ลูกชาย 
ของเรา  ก็จักไดทําแหนงเศรษฐี,  บัดนี้  ควรท่ีเราจักฆามันเสียเถิด" 
ดังน้ีแลว  จึงเรียกนางกาลีมาแลว  กลาววา  "แมจงไป   ในเวลาท่ี 
พวกโคออกจากคอก   เจาจงเด็กนี้ใหนอนขวางไวที่กลางประตูคอก 
แมโคทั้งหลาย  จักเหยียบมันใหตาย,   แตตองรูวา   โคเหยียบมันหรือ 
ไมเหยียบแลวจึงมา."   นางกาลีนั้น  ไปแลว  พอนายโคบาลเปด 
ประตูคอกเทาน้ัน  ก็เอาเด็กใหนอนไว  ตามน้ัน  (เหมือนท่ีเศรษฐี 
สั่ง).   โคอุสภะ   ซึ่งเปนนายฝูง   แมออกภายหลังโคทั้งปวงในเวลา 
อ่ืน  (แต)   ในวันนั้น  ออกไปกอนกวาโคอ่ืนทั้งหมด  ไดยืนครอมทารก  
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ไวในระหวางเทาท้ัง  ๔.  แมโคต้ังหลายรอย   ตางก็พากันเบียดเสียด  
ขางท้ัง  ๒  ของโคอุสภะออกไป.  ถึงนายโคบาล  ก็คิดวา  "เจาโค 
อุสภะตัวนี้  เม่ือกอน  ออกทีหลังโคทุกตัว,   แตวันนี้  ออกไปกอนโค 
ทั้งหมด   แลวยืนนิ่งอยูที่ประตูคอกเทียว,   นั่นจะมีเหตุอันใดหนอ ?" 
จึงเดินไป  แลเห็นเด็กนอนอยูภายใตทองโคนั้น  หวนกลับไดความ 
รักเสมือนบุตร   จึงนําไปสูเรือน  ดวยคิดวา  "เราไดลูกชายแลว." 
นางกาลี ไปแลว  ถูกเศรษฐีถาม  จึงเลาเรื่องนั้น  อันเศรษฐีกลาว 
วา  "เจาจงไป   จงใหทรัพยเขา  ๑  พันแลว  นํามนักลับมาอีก"  ดังน้ี 
แลว  ใหทรพัย ๑  พันแลว  ไดนํากลบัมาใหอีก. 
                      [นางกาลีนําโฆสกไปใหเกวียนทับ] 
        ครั้งน้ัน    เศรษฐีกลาวกับนางกาลีวา    "แมกาลี    ในเมืองนี้ 
มีพวกเกวียน  ๕๐๐  เลม   ลุกข้ึนแตเชามืด  ยอมไปคาขาย,  เจาจง 
เอาเด็กนี้ไปใหนอนไวที่ทางเกวียน  (ทางลอ)   พวกโคจักเหยียบมัน 
หรือลอเกวียนจักตัด  (ตัวมัน)   พอรูเรือ่งของมันแลว  จึงกลับมา." 
นางกาลีนั้น  นําเด็กไปแลว  ใหนอนอยูที่ทางเกวียน.  ในกาลน้ัน 
หัวหนาเกวียน  ไดไปขางหนา.   ครั้งน้ัน  พวกโคของเขา  ถึงท่ีนั้น 
แลว   ตางพากันสลัดแอกเสีย.   แมจะถูกหัวหนายกข้ึนแลวขับไปต้ัง 
หลายครั้ง  กไ็มเดินไปขางหนา.   เม่ือหัวหนาน้ัน   พยายามอยูกับโค 
ทั้ง ๒  นั้นอยางนี้เทียว  อรุณข้ึนแลว  (ก็พอสวาง).   เขาจึงคิดวา 
"โคทั้ง  ๒  พากันทําเหตุนี้  เพราะอะไร ?"   จึงตรวจตราดูทาง 
เห็นทารกแลว  ก็คิดวา  "กรรมของเราหนักหนอ"   มีความยินดีวา  
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"เราไดลูกชายแลว"   จึงนําเด็กนั้นไปสูเรือน.  นางกาลีไปแลว  อัน  
เศรษฐีถาม  จึงบอกความเปนไปน้ัน  อันเศรษฐีบอกวา  "เจาจงไป 
ใหทรัพย  (เขา)  ๑   พันแลว  จงนําเด็กน้ันกลับมาอีก"   ดังน้ีแลว  ได 
กระทําตามน้ันแลว. 
                     [นางกาลีนําโฆสกไปทิ้งที่ปาชาผีดิบ] 
        ครั้งน้ัน  เศรษฐี   กลาวกะนางกาลีนั้นวา  "บัดนี้   เจาจงนํา 
มันไปยังปาชาผีดิบ   แลวเอานอนไวในระหวางพุมไม,  มันจักถูกสัตว 
มีสุนัขปาเปนตนกัด   หรือถูกอมนุษยประหารตายในที่นั้น,  เจารูวา 
มันตายแลวหรือไมตายเทียว  จึงกลับมา."   นางกาลีนั้น  นําเด็กนั้น 
ไป  ใหนอนอยูที่ปาชาผีดิบแลว  ไดยนือยู  ณ  ที่ควรแหงหนึ่ง.  สุนัข 
บาง  กาบาง  อมนุษยบาง  ไมอาจเขาใกลเด็กนั้นได.  มีคําถาม 
สอดเขามาวา  "ก็มารดาบิดาและบรรดาพี่นองเปนตน  ใคร ๆ  ชื่อวา 
ผูรักษาของเด็กนั้น  ไมมมีิใชหรือ ?  ใครรักษาตัวเด็กนั้นไว ?"  แกวา 
"กรรมสักวาความเหาเทานั้น   ซึ่งเด็กใหเปนไปแลว  ดวยความรักใคร 
ในพระปจเจกพุทธเจา  ในเวลาเปนสุนัข  รักษาเด็กไว."   ครั้งน้ัน 
นายอชบาลผูหน่ึง   ตอนแมแพะต้ังหลายแสนตัวไปหากิน   เดนิไป 
ขางปาชา.   แมแพะตัวหนึ่งเค้ียวกินใบไมเปนตน   เขาไปสูพุมไม 
เห็นทารกแลว   จึงคุกเขาใหนมแกทารก.   แมนายอชบาล  จะทําเสียง 
วา  "เห,   เห"   ก็หาออกไปไม.  เขาคิดวา  จักเอาไมตีมันไลออก" 
จึงเขาไปสูพุมไม  เห็นแมแพะคุกเขาใหทารกนอยกินนมอยู  จึงหวน 
กลับไดรับความรักในทารกเสมือนบุตร  จึงพาเอาทารกน้ันไป   ดวย  
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คิดวา   "เราไดลูกชายแลว,'    นางกาลี    เห็นเหตุนั้นแลว  จึงไป  ถูก  
เศรษฐีถามแลว   จึงบอกความเห็นไปอันนั้น  อันเศรษฐีกลาววา 
"เจาจงไป  ใหทรัพย  (เขา)  ๑  พันแลว  นํามันกลบัมาอีก"   ได 
กระทําตามน้ันแลว. 
                         [นางกาลีเอาโฆสกไปโยนเหว] 
        ครั้งน้ัน   เศรษฐี  กลาวกะนางทาสีนั้นวา  "แมกาลี  เจาจงเอา 
เด็กนี้ไป  ข้ึนสูภูเขาอันเปนที่ทิ้งโจร  จงโยนมันลงไปในเหว,  มันกระทบ 
ทองภูเขา  ก็จักเปนทอนเล็กทอนนอย  ตกลงท่ีพ้ืน,   เจารูวา  มันตาย 
แลวหรือไมตาย  จึงกลับมา."  นางกาลีนั้น  นําเด็กนั้นไปท่ีนั้นแลว 
ยืนอยูบนยอดเขา  โยนลงไปแลว.  กพุ็มไผใหญ  อาศัยทองภูเขา 
นั้นแล   เจริญโดยเทือกเขาน่ันเอง.   พุมกระพังโหมหนาทึบ ได 
คลุมเบ้ืองบนพุมไผนั้นไว.   ทารกเมือ่ตก  จึงตกลงบนพุมนั้น เหมือน 
ตกลงบนผาขนสัตว.  ในวันนั้น  หัวหนาชางสาน  มีความตองการ 
ดวยไมไผ.  เขาไปกับลูกชาย  เริ่มจะตัดพุมไมนั้น,   เมื่อพุมไมไผนั้นไหว 
อยู  เด็กก็ไดรองข้ึนแลว.   เขาจึงพูดวา  "เหมือนเสียงเด็ก"   จึงข้ึนไป 
ทางหน่ึง  เห็นเด็กนั้น  มีใจยินดี  จึงพาไปดวยคิดวา  "เราไดลูกชายแลว." 
นางกาลี  ไปสูสํานักของเศรษฐี   ถูกเศรษฐีนั้นถามแลว  จึงบอก 
เรื่องนั้น  อันเศรษฐีกลาววา   "เจาจงไป  เอาทรัพยให  (เขา)  ๑  พัน 
แลวนํามันกลับมาอีก"   ไดทําตามนั้นแลว. 
                          [ใหทุกขแกทานทุกขนั้นถึงตัว] 
        เมื่อเศรษฐี  ทํากรรมน้ี  ๆ  อยูนั่นเทียว   เด็กเติบใหญแลว.  เขา 
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ไดมีชื่อวา  "โฆสกะ."   นายโฆสกะน้ัน  ปรากฏแกเศรษฐีประหน่ึง  
หนามแทงตา. เศรษฐีไมอาจเพ่ือจะแลดูเขาตรง ๆ ได.  ครั้งน้ัน เศรษฐี 
ตรองหาอุบายจะฆานายโฆสกะนั้น   จึงไปสูสํานักของนายชางหมอผู 
สหายของตน  แลวถามวา  "เมื่อไร   ทานจะเผาเตา ?"   เมื่อเขา 
ตอบวา  "พรุงน้ี"   จึงกลาววา  "ถากระน้ัน  ทานจงเอาทรัพย  ๑  พน 
นี้ไว  แลวจงทําการงานใหฉันสักอยางหน่ึง." 
        นายชางหมอ.  การงานอะไร ? นาย. 
        เศรษฐี.  ฉันมีบุตรชาติชั่วอยูคนหน่ึง  ฉันจักสงมันมายังสํานัก 
ของทาน,  เมื่อฉะนี้  ทานจงใหมันเขาไปสูหอง  เอามีดอันคมตัดให 
เปนทอนนอยทอนใหญ  เอาใสในตุม แลวเผาในเตา  ทรัพย  ๑  พัน 
นี้  เปนเชนกบัรางวัลของทาน.  ในภายหลัง  ฉันจักทําส่ิงท่ีควรทํา 
แกทานใหยิ่งข้ึนอีก. 
        นายชางหมอ.  ไดจะ. 
        ในวันรุงข้ึน   เศรษฐีจึงเรียกนายโฆสกะมาแลว  กลาววา 
"พอ  เมื่อวานนี้   ฉันสั่งการงานชางหมอไวอยางหนึ่ง,  เจาจงมา 
จงไปยังสํานักของเขาแลวพูดอยางนี้วา  "ไดยินวา  ทานจงยังการ 
งานที่คุณพอของผมส่ังไวเมื่อวันวานน้ีใหสําเร็จเถิด"  ดังน้ีแลว ได 
สงไปแลว.   นายโฆสกะนั้น รับวา  "จะ"  ไดไปแลว.  ฝายลูกชาย 
ของเศรษฐี  กําลังเลนคลีกับพวกเด็ก  เห็นนายโฆสกะน้ัน  เดินไป 
ในที่นั้น  จึงเรียกนายโฆสกะน้ันแลว   ถามวา  "ไปไหน ?   พ่ี" 
เมื่อนายโฆสกะบอกวา  "เอาขาวของคุณพอ   ไปสํานักของนายชาง  
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หมอ,"   จึงพูดวา  "ฉันจักไปในที่นั้น,  เด็กเหลาน้ีชนะฉันหลาย  
คะแนนแลว,   พ่ีจะชนะเอาคะแนนคืนใหฉัน. 
        นายโฆสกะ.   พ่ีกลวัคุณพอ. 
        ลูกเศรษฐี.   อยากลวัพ่ี   ฉันจักนําขาวนั้นไปเอง,   พวก 
เด็กหลายคนชนะฉันแลว   ที่จงชิงชัยเอาคะแนนใหฉัน   จนกวาฉัน 
จะกลับมา.   ไดยินวา  โฆสกะเปนผูฉลาดในการเลนคล,ี  เพราะฉะนั้น 
ลูกชายของเศรษฐีจึงไดหนวงเหนี่ยวนายโฆสกะน้ันไวอยางนั้น. 
        ฝายโฆสกะน้ัน   จึงพูดกับลูกชายเศรษฐีนั้นวา  "ถากระน้ัน 
จงไปบอกกับนายชางหมอวา  "ทราบวา  เมื่อวานนี้  คุณพอผม  สั่ง 
ใหทานทําการงานไวอยางหน่ึง,   ทานจงยังการงานนั้นใหสําเร็จ"  ดัง 
นี้แลว  สงเขาไปแลว.  ลกูชายของเศรษฐีนั้น  ไมยังสํานักของนาย 
ชางหมอน้ัน   ไดกลาวตามส่ังน้ัน.  ครัง้นั้น  นายชางหมอ  ไดฆาลูกชาย 
เศรษฐีนั้น  ตามคําส่ังเศรษฐีสั่งไวทีเดยว  แลวโยนไปในเตา. 
          ฝายนายโฆสกะ  เลนตลอดภาคของวัน  พอตกเย็นก็กลับบาน, 
เมื่อเศรษฐีเห็นแลว  จึงถามวา  " ไมไดไปหรือ ? พอ "  ก็แจงถึง 
เหตุที่ตนไมไดไปและเหตุที่นองชายไปใหทราบ.  เศรษฐีฟงคํานั้นแลว 
จึงรองลั่นวา  " อยาไดฆาเลย "  ปานประหน่ึงวา  มีโลหิตเดือดพลาน 
ในสรีระทั้งส้ิน  ประคองแขนคร่ําครวญอยูวา   " ชางหมอผูเจริญ 
อยาใหเราฉิบหายเสียเลย  อยาใหเราฉิบหายเสียเลย "  ดังน้ี  ไดไป 
ยังสํานักของนายชางหมอนั้นแลว. 
           นายชางหมอ  เห็นเศรษฐีนั้น  มาอยูโดยอาการอยางนั้น  จึง  
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พูดวา  "นาย  ทานอยาทําเสียงดังไป,   การงานของทานสําเร็จแลว."  
เศรษฐีนั้น  อันความโศกเปรียบดังภูเขาใหญทวมทับแลว   เสวย 
โทมนัส  มีประมาณมิใชนอย   ดังบุคคลผูมีใจคิดรายตอบุคคลผูไม 
ประทุษรายฉะนั้น. 
                  [ทํารายผูไมทํารายตอบยอมถึงฐานะ  ๑๐] 
เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา 
        "ผูประทุษราย  ในทานผูไมประทุษราย  หา 
        อาชญามิได  ดวยอาชญา   ยอมพลันถึงฐานะ  ๑๐ 
        อยางใดอยางหนึ่งทีเดียว  คือ   พึงถึงเวทนา 
        อันหยาบ,  ความเสื่อม,    ความแตกแหงสรีระ, 
        ความเจบ็ไขอยางหนัก,   ความฟุงซานแหง 
        จิต,   ความขัดของแตพระราชา,   ความกลาว 
        ตูอยางทารุณ,   ความเสื่อมรอบแหงหมูญาติ, 
        ความยอยยับแหงโภคะ,  อีกประการหน่ึง ไฟ 
        ปายอมไหมเรือนของผูนั้น,   เพราะความแตก 
        แหงกาย  เขาผูมีปญญาทราม  ยอมเขาพึงนรก." 
                               [อุบายใหมของเศรษฐี] 
        แมเชนนั้น   เศรษฐี  ก็ไมอาจแลดูนายโฆสกะน้ันตรง ๆ  อีกได, 
ครุนคิดหาอุบายวา  "อยางไร ?   จึงจะฆามันเสียได."   มองเห็น 
อุบายวา   "เราจัดสงมันไปยังสํานักของคนเก็บสวย  (นายเสมียน) 
ใน  ๑๐๐  บานของเรา  ใหมันตายเสีย"  ดังน้ีแลว  จึงเขียนหนังสือไป  
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ถึงคนเก็บสวยน้ันวา  "ผูนี้เปนลูกชั่วชาติของเรา,  ฆามันเสียแลว  
จงโยนลงไปในหลุมคูถ.  เมื่อทําการอยางนี้เสร็จแลว,   ฉันจักรูสิ่งท่ี 
จะตอบแทนแกทานลุงในภายหลัง"   ดังน้ีแลว   จึงกลาววา  "พอ 
โฆสกะ  คนเก็บสวยของฉัน  มีอยูที่บานสวย  ๑๐๐  บาน,   เจาจงนํา 
เอาจดหมายฉบับนี้ไปใหเขา"  ดังน้ี  จึงเอาจดหมายผูกไวที่ชายผา 
ของเขา. 
        ก็นายโฆสกะน้ัน ไมรูจักอักษรสมัย,  เพราะต้ังแตเขาเปนเด็ก 
เศรษฐีก็ครุนคิดฆาเขาเสมอ  (แต)   ไมอาจฆาได,  จักใหเขาศึกษา 
อักษรสมัยไดอยางไร ?   นายโฆสกะน้ัน  ผูกจดหมายฆาตัวเองไวที่ 
ชายผา  ดวยประการฉะน้ี  เมื่อจะออกเดิน  จึงพูดวา  "คุณพอ 
ผมไมมีเสบียงทาง." 
        เศรษฐี.   เจาไมตองมีกิจ  (หวง)   ดวยเสบียงทาง.   ในบาน 
ชื่อโนน   ในระหวางทาง   เศรษฐีผูเปนสหายของขามีอยู เจาจงไป 
กินอาหารเชาท่ีเรือนของเขาแลว  จึงเดินตอไป. 
        นายโฆสกะน้ัน  รับวา  "จะ"   ไหวบิดาแลว  ออกเดินไป 
ถึงบานน้ัน  ถามถึงเรือนเศรษฐี   เดินไปพบภรรยาของเศรษฐี.  เมื่อ 
นางกลาววา   "เจามาจากไหน ?"   จึงตอบวา  "มาจากในเมือง." 
        ภรรยาของเศรษฐี.   เจาเปนลูกของใคร ? 
        โฆสกะ.  คุณแม  ผมเปนลูกของเศรษฐี  ผูเปนสหายของทาน. 
        ภรรยาของเศรษฐี.   เจาชื่อโฆสกะหรือ ? 
        โฆสกะ.  ขอรับ   คุณแม.  
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        พรอมกบัเวลาเห็นเทาน้ัน   ความรักใครเหมือนลูกในโฆสกะน้ัน  
บังเกิดแกนางแลว. 
                       [ความรักเกิดข้ึนดวยเหตุ  ๒  ประการ] 
        ก็เศรษฐี   มลีูกสาวอยูคนหน่ึง,    นางมีอายุราว  ๑๕-๑๖  ป  รูป 
รางสะสวย  นาเลื่อมใส.  เศรษฐีใหหญิงรับใชไวคนหน่ึง เพ่ือรักษา 
นาง   แลวใหอยูที่หองมีสิริ  (หองพิเศษ)  ที่พ้ืนชัน้บนแหงปราสาท  ๗ 
ชั้น   ในขณะน้ัน  ลูกสาวเศรษฐีใหหญิงคนใชไปตลาด.  ครั้งน้ัน 
ภรรยาของเศรษฐี  เห็นหญิงทาสีนั้นแลว  จึงถามวา  "จะไปไหน ? 
เมื่อนางตอบวา  "ขาแตแมเจา   ดิฉันไปดวยกิจรับใชแหงธิดาของ 
แมเจา"   จึงกลาววา  "เจาจงมาทางน้ีกอน,  งดการรับใชไว.  จง 
ลาดต่ัง,  ลางเทา,   ทานํ้ามัน  ปูที่นอน  ใหบุตรของเรา.   จึงทําการ 
รับใชภายหลงั."   นางไดกระทําการตามส่ังแลว.   ครั้งน้ัน  ลูกสาว 
ของเศรษฐี  ไดดุหญิงรับใชนั้นผูมาชา.    ที่นั้น  หญิงคนใชนั้น 
เรียนกะนางวา  "แมเจา  อยาเพ่ิมโกรธฉัน.  บุตรเศรษฐีชื่อโฆสกะ 
มาแลว,   ดิฉันทําส่ิงน้ี ๆ  แกเขาแลว  ไปในตลาดน้ันแลวจึงมา." 
เพราะฟงชื่อวา  "โฆสกะ"  ผูบุตรเศรษฐีนั้น  ความรักเฉือนผิวหนัง 
เปนตน   จดถึงเยื่อในกระดูก  ต้ังข้ึนแกลูกสาวเศรษฐีแลว. 
                          [ลูกสาวเศรษฐีแปลงสาสน] 
        แทจริง  ลูกสาวเศรษฐีนั้น  เปนภรรยาของนายโฆสกะน้ัน 
ในเวลาท่ีเขาเปนนายโกตุหลิก  ไดถวายขาวสุกทะนานหนึ่ง   แกพระ 
ปจเจกพุทธเจา  ดวยอานุภาพแหงผลทานนั้น  นางจึงมาเกิดใน  
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ตระกูลเศรษฐีนี้.   ความรักในปางกอน  ไดทวมทับยึดลูกสาวเศรษฐี  
นั้นไว  ดวยประการฉะน้ี.  เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจา  จึง 
ตรัสวา 
        "ความรักนั้น  ยอมเกิดดวยเหตุ   ๒  ประการ         
        อยางน้ี  คือ  ดวยความอยูรวมกนัในกาลกอน  ๑ 
        ดวยการเกื้อกูลกันในกาลปจจุบัน  ๑  เหมือน 
        อบุล   (อาศัยเปอกตมและน้ํา)   เกิดในน้ําฉะนั้น." 
        ทีนั้น  นางจึงถามหญิงสาวใชนั้นวา  "(เดี๋ยวน้ี)   เขาอยูที่ไหน 
จะ ?  แม" 
        หญิงสาวใช.   เขานอนหลับอยูบนที่นอน  (เจาคะ)   แมเจา. 
        ธิดาเศรษฐี. ก็ในมือของเขา  มีอะไรอยูหรือ ? 
        หญิงสาวใช.  มีหนังสืออยูที่ชาวผาคะ  แมเจา. 
        ธิดาเศรษฐีนั้น  จึงคิดวา  "นั่นจะเปนหนังสืออะไรหนอ ?" 
เมื่อนายโฆสกะนั้น   กําลงัหลับอยู,  เมื่อมารดาบิดาไมแลเห็น  เพราะ 
มัวเอาใจสงไปในเรื่องอ่ืน,   ลงไปสูสํานัก  (ของเขา)  แลว  แกเอา 
หนังสือน้ัน  เขาไปยังหองของตน  ปดประตู  เปดหนาตาง   อาน 
หนังสือ  เพราะนางฉลาดในอักษรสมัย   แลวคิดวา  "ตายจริง ! คน 
เขลา  ผูกหนังสือสําหรับฆาตัวที่ชายผาแลวก็เที่ยวไป.   ถาเราไมเห็น 
หนังสือแลว  เขาคงไมมีชีวิตอยู"    ดังน้ีแลว จึงฉีกหนังสือฉบับ 
นั้นเสีย   เขียนหนังสืออีกฉบับหน่ึง  ตามถอยคําของเศรษฐีวา  "ลูก 
ชายของขาพเจาน้ี   ชื่อเจาโฆสกะ,   จงใหนําเครื่องบรรณาการมา  
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จากบาน  (สวย)  ๑๐๐  บาน   ทํามงคลกับบุตรสาวเศรษฐีในชนบทนี้  
ใหปลูกเรือนข้ึน  ๒   ชั้น  ในทามกลางบานเปนที่อยูของตน  ทําการรักษา 
อยางแข็งแรง   ดวยเครื่องลอมคือกําแพงและเครื่องลอมคือบุรุษ, 
และจงสงขาวไปใหขาพเจาวา  "การน้ี  การน้ี  ฉันทําเสร็จแลว." 
เมื่อกรรมอยางนี้ทานทําแลว    ฉันจักรูสิ่งท่ีควรทําแกทานลุงในภาย 
หลัง,  ก็แลกครั้นเขียนเสร็จแลว  นางจึงพับ  ลงไปผูกไวที่ชายผาของ 
นายโฆสกะน้ันตามเดิม. 
                               [นายโฆสกะไดภรรยา] 
        นายโฆสกะน้ัน   นอนหลับตลอดวัน  ลกุข้ึนบริโภคแลวก็หลีก 
ไป.   ในวันรุงข้ึน   เขาไปสูบานนั้นแตเชาตรู  แลเหน็นายเสมียนทํากิจ 
ในบานอยูที่เดียว.  นางเสมียนนั้นเห็นนายโฆสกะน้ันแลว   จึงถามวา 
"อะไร  ?   พอ"    นายโฆสกะน้ัน  กลาววา  "คุณพอของผม  สง 
หนังสือมาถึงทาน"   นายเสมียนจึงถามวา  "หนังสือเพ่ือการอะไร  ? 
พอ   จงบอกมา"  รับเอาหนังสือแลว  อานดูก็มีความพอใจ  จึง 
กลาวกะคหบดีทั้งหลายวา   "ผูเจริญท้ังหลาย  ขอเชิญทานดูความ 
รักใครในเราของนายเรา,  ทานเศรษฐีสงบุตรชายมายังสํานักของเรา 
ดวยแจงวา  'จงทํามงคลแกบุตรคนโตของเรา'   พวกทานจงรีบเอา 
ไมเปนตนมาเร็ว"  ดังน้ีแลว   ใหปลูกเรอืนมีประการดังกลาวแลว 
ในทามกลางบาน  ใหนําเครื่องบรรณาการมาแตบาน  ๑๐๐  บาน  นํา 
ลูกสาวของเศรษฐีในชนบทมากระทํามงคลแลว  จึงสงขาวไปแก 
เศรษฐีวา  "การน้ี  การน้ี  ขาพเจาทําเสร็จแลว."  



ประโยค๒ - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๒ - หนาท่ี 30 

                            [เศรษฐีเสียใจจนเกิดโรค]  
        เพราะไดฟงขาวนั้น   ความเสียใจอยางใหญ   บังเกิดแกเศรษฐี 
แลววา  "เราใหทําส่ิงใด   สิ่งนั้นไมสําเร็จ,  สิ่งใดมิใหทํา  สิ่งนั้นก็ 
กลับสําเร็จ."  ความเศราโศกนั้น  กับความเศราโศกถึงบุตร  เปน 
อันเดียวกันเทียว  ยังความรอนในทองใหเกิดข้ึน  ใหเกิดโรคอติสาร๑ 

แลว.  แมลูกสาวของเศรษฐี  ก็บังคับพวกคนวา  "ถาวาใคร ๆ  มา 
จากสํานักของเศรษฐี,  ทานยังไมบอกแกเราแลว  อยาบอกแกเศรษฐี- 
บุตรกอน.  แมเศรษฐีเลา  ก็คิดวา  "บัดนี้   เราจะไมทําบุตรชั่วชาติ 
คนนั้นใหเปนเจาของทรัพยสมบัติของเรา"   ดังน้ีแลว  จึงบอกนาย 
เสมียนคนหน่ึงวา  "ลุง  ฉันปรารถนาจะพบบุตรของฉัน, ทานจง 
สงคนรับใชไปคนหนึ่ง  ใหเรียกบุตรของฉันมา."  เขารับวา  "ไดจะ" 
ใหหนังสือแลว  สงคนผูหน่ึงไป.   ฝายลูกสาวของเศรษฐี  ทราบวา 
บุรุษน้ันมายืนอยูที่ประตู  ใหเรียกเขามาแลว  ถามวา "อะไร ?  พอ." 
        คนรับใช.  เศรษฐี   ไมสบาย   เพ่ือจะพบลูกชาย  ใหเรียก 
(เขา)  แมเจา.         
        เศรษฐีธิดา.  พอ  เศรษฐียังมีกําลัง  หรือถอยกาํลัง ? 
        คนรับใช.   ยังมีกําลัง   บรโิภคอาหารไดอยูกอน   แมเจา. 
          ลูกเศรษฐีนั้น  ไมใหบุตรเศรษฐีทราบเทียว  ให ๆ  ที่อยู 
และเสบียงทางแกเขาแลว  กลาววา  "ทานจักไปไดในเวลาท่ีฉันสง 
ไป  จงพักอยูกอน." 
 
๑.  โรคอันยังโลหิตใหแลนไปยิ่ง,  โรคลงแดง.  
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        มหาเศรษฐี   ไดกลาวกะนายเสมียนอีกวา  "ลงุ  ทานยังไมได  
สงหนังสือไปยังสํานักบุตรของฉันหรือ ?" 
        นายเสมียน.  สงไปแลว  นาย  คนผูไปแลว  ยังไมมากอน. 
        เศรษฐี.  ถากระน้ัน  ทานจงสงผูอ่ืนไปอีก. 
        นายเสมียนนั้น  สงไปแลว. 
        ลูกสาวของเศรษฐี  ปฏิบัติแมในบุรุษน้ัน  อยางนั้นเหมือนกัน. 
ในกาลน้ัน   โรคของเศรษฐี   หนักแลว.   ภาชนะหน่ึงเขา,  ภาชนะ 
หน่ึงออก. 
        เศรษฐี   จึงถามนายเสมียนอีกวา  "ลุง   ทานยงัไมไดสง 
หนังสือไปยังสํานักบุตรของฉันแลวหรือ." 
        นายเสมียน.  สงไปแลว  นาย  แตคนที่ไปยังไมกลับ. 
        เศรษฐี.  ถากระน้ัน  ทานจงสงผูอ่ืนไปอีก. 
        นายเสมียนนั้นสงไปแลว.   ลูกสาวเศรษฐี  ถามประพฤติเหตุ 
นั้น  แมกะบุรุษผูมาในวาระท่ี  ๓  แลว.   บุรุษผูนัน้  บอกวา  "ขาแต 
นาย  เศรษฐี  ปวยหนัก  ตัดอาหารเสียแลว  มีความตายเปน 
เบื้องหนา,   ภาชนะหน่ึงออก  ภาชนะหนึ่งเขา."   ลูกสาวของเศรษฐี 
จึงคิดวา  "บัดนี้  เปนเวลาที่เขาควรไปได"   จึงบอกแกเศรษฐีบุตร 
วา  "ทราบวา   คุณพอของทานปวย."   เมื่อเขากลาววา  "พูดอะไร ? 
หลอน "    จึงพูดวา  "ความไมสําราญมีแกบิดาของทานน้ัน   นาย." 
        โฆสกะ.  บัดนี้  ฉันควรทําอยางไร ? 
        เศรษฐีธิดา.  นาย   เราจัดถือเครื่องบรรณาการคันเกิดจาก  
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บานสวย  ๑๐๐  บาน   ไปเยี่ยมทาน.  
        นายโฆสกะน้ัน  รับวา "จะ"   แลวใหคนนําเครื่องบรรณาการ 
มา   เอาเกวียนบรรทุก  หลีกไปแลว. 
        ครั้งน้ัน  ลูกสาวของเศรษฐีนั้น  พูดกะโฆสกะน้ันวา  "บิดา 
ของทานถอยกําลัง,   เมื่อเราถือเอาเครื่องบรรณาการมีประมาณเทา 
นี้ไป   จักเปนการเนิ่นชา,   ขอทานจงใหขนบรรณาการน้ีกลับเถิด" 
ดังน้ีแลว   จึงสงบรรณาการน้ันทั้งหมดไปสูเรือนแหงตระกูลของตน 
แลวพูดอีกวา  "นาย  ทานพึงยืนขางเทาแหงบิดาของทาน,  ฉันจัก 
ยืนขางเหนือศีรษะ."   เมื่อเขาไปสูเรือนนั่นเทียว    นางก็บังคับพวก 
คนของตนวา  "พวกทาน   จงถือเอาการรักษาทั้งขางหนาเรือนทั้ง 
ขางหลังเรือน.   ก็ในเวลาท่ีเขาไป   เศรษฐีบุตรไดยืนอยูแลวท่ีขางเทา 
ของบิดา,   สวนภรรยาไดยืนขางเหนือศีรษะ. 
                                       [เศรษฐีทํากาละ] 
        ในขณะนั้น   เศรษฐีนอนหงายแลว.   สวนนายเสมียน  เม่ือนวด 
เทาของเศรษฐีนั้น   จึงพูดวา  "นาย  บตุรชายของทานมาแลว." 
        เศรษฐี.  เขา  อยูที่ไหน ? 
        นายเสมียน.  เขา  ยืนอยูที่ปลายเทา. 
        ครั้งน้ัน   เศรษฐี  เห็นบุตรชายน้ันแลว  จึงใหเรียกนายเสมียน 
มาแลว   ถามวา  "ในเรือนของฉันมีทรัพยอยูเทาไร ?"   เมื่อนาย 
เสมียนเรียนวา  "นาย  มอียู  ๔๐  โกฏิเทาน้ัน,   แตเครื่องอุปโภค 
บริโภคและบาน  นา  สตัว  ๒  เทา ๔  เทา  ยานพาหนะ  มีอยูจํานวน  
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เทาน้ี  ๆ,"   ใครจะพูดวา  "ฉันไมใหทรัพย  มีประมาณเทาน้ีแกโฆสกะ  
บุตรของฉัน,"   (กลับ)   พูดวา  "ฉันให."  ลูกสาวเศรษฐีฟงคําน้ันแลว 
คิดวา  "เศรษฐีนี้ เมื่อพูด  พึงพูดคําอะไรอ่ืน"   เปนเหมือนเรารอน 
ดวยความโศก   สยายผม   รองไหกลาววา   "คุณพอ   พูดอะไรนี่. 
พวกเราฟงคําของทาน   ชื่อแมนี้,   พวกเราไมมีบุญหนอ"   ดังน้ีแลว 
จึงเอาศีรษะประหารเศรษฐีนั่นที่ทามกลางอก  ลอมลงเอาศีรษะกลิ้ง 
เกลือกอยูที่ทามกลางอกของเศรษฐีนั้น  แสดงอาการคร่ําครวญ  จน 
เศรษฐีไมอาจพูดไดอีก.  แมเศรษฐี  ก็ไดทํากาละในขณะน้ันเอง. 
         [พระเจาอุเทนประทานตําแหนงเศรษฐีแกนายโฆสกะ] 
        ชนทั้งหลายสดับวา   "เศรษฐีถงึอนิจกรรมแลว"   จึงไป 
กราบทูลพระเจาอุเทน.  พระเจาอุเทน  ทรงใหทําฌาปนกินสรีระของ 
เศรษฐีนั้นแลว  ตรัสถามวา  "ก็ลูกชายหรือลูกหญิงของเศรษฐีนั้นมี 
อยูหรือ  ?" 
        ชนทั้งหลายกราบทูลวา  "มีอยู  พระเจาขา   ลูกชายของ 
เศรษฐีนั้น   ชื่อวา  โฆสกะ,  เศรษฐีนั้น  มอบหมายทรัพยสมบัติ 
ทั้งหมดใหแกโฆสกะนั้นแลว   ก็ถึงแกอนิจกรรม  พระเจาขา."   พระ 
ราชาทรงใหเรียกตัวเศรษฐีบุตรมาแลวในกาลอ่ืน.  ก็ในวันนั้นฝนตก, 
ที่พระลานหลวง  มีน้ําขังอยูในที่นั้น  ๆ  เศรษฐีบุตรไปแลว  ดวยหวัง 
วา  "จักเฝาพระราชา."   พระราชา  ทรงเปดพระแกล  ทอดพระเนตร 
ดูนายโฆสกะน้ันเดินมาอยู  ทรงเห็นเขาโดดนํ้าท่ีพระลานหลวงเดินมา 
จึงตรัสถามเขา  ซึ่งมาถวายบังคมแลวยืนอยูวา  "พอ  เจาชื่อโฆสกะ  



ประโยค๒ - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๒ - หนาท่ี 34 

หรือ ?"   เมื่อเขาทูลวา  "ถูกแลว  พระเจาขา"    ทรงปลอบเขาวา  
"เจาอยาเสียใจวา   'บิดาของเราถืออนิจกรรมแลว'   เราจักให 
ตําแหนงเศรษฐี   อันเปนของบิดาของเจาแกเจาน่ันเอง"   ดังน้ีแลว 
ทรงสงเขาไปวา  "จงไปเถิด  พอ"   และพระราชา  ไดประทับยืน 
ทอดพระเนตรดูเขาซึ่งไปอยูเทียว.  เขาไมโดดน้ําท่ีเขาโดดในเวลาที่มา 
ไดลงไปคอย ๆ. 
        ครั้งน้ัน  พระราชา  ตรัสสั่งใหเรียกนายโฆสกะนั้นมาจากท่ีนั้น 
แล   แลวตรสัถามวา  "เพราะเหตุไรหนอ  ?  พอ   ทานเมื่อมาสูสํานัก 
ของเราจึงโดดน้ํามาแลว.  เมื่อไป  เดี๋ยวน้ีลงไปแลว  จึงคอย ๆ 
เดินไป."    นายโฆสกะ   ทูลวา   "เปนอยางนั้น  พระเจาขา  ขาพระ 
พุทธเจา  ยังเปนเด็ก  ในขณะน้ัน,   นี้ชือ่วา  เปนเวลาเลน.  กใ็นกาล 
นี้  ขาพระพุทธเจา  ไดรับทราบตําแหนงจากพระองคแลว.  เพราะฉะน้ัน 
การท่ีขาพระองคไมเที่ยวเหมือนในกาลกอน  แลวคอย ๆ  ไป  จึงควร 
ในเดี๋ยวน้ี." 
        พระราชทรงสดับคําน้ันแลว   ทรงดําริวา  "ชายผูนี้  มีปญญา. 
เราจักใหตําแหนงเศรษฐี  แกเขาในบัดนี้เถิด"   ดังน้ีแลว  ประทาน 
โภคะท่ีบิดาบริโภคแลว  ไดประทานตําแหนงเศรษฐี   พรอมดวย 
สรรพวัตถุ  ๑๐๐  อยาง. 
                         [นายโฆสกะรับตําแหนงเศรษฐี] 
        นายโฆสกะน้ัน  ยืนอยูบนรถ  ไดกระทําประทักษิณพระนคร 
แลว.   ที่อันนายโฆสกะนั้นแลดูแลว ๆ   ยอมหว่ันไหว.  แมลกูสาว  
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ของเศรษฐี  นั่งปรึกษากับนางกาลีสาวใชวา  "แมกาลี   สมบัติมี   
ประมาณเทานี้  สําเร็จแลวแกบุตรของทาน  ก็เพราะอาศัยเรา." 
        กาล.ี   เพราะเหตุไร ?  แม. 
        เศรษฐีธิดา. เพราะโฆสกะน้ี  ผูจดหมายฆาตัวตายไวที่ชายผา 
มาสูเรือนของพวกเรา,  ครั้งน้ัน  ฉันฉีกจดหมายฉบับนั้นของเขา 
เขียนจดหมายฉบับอ่ืน  เพื่อใหทํามงคลกับฉัน  ทาํอารักขาในเขา 
สิ้นกาลเทาน้ี. 
        กาล.ี  แม  ทานรูเห็นเพียงเทาน้ี,  แตเศรษฐีมุงแตจะฆาเขา 
ต้ังแตเขาเปนเด็ก  ก็ไมอาจเพ่ือจะฆาได,  อาศัยนายโฆสกะนี้อยาง 
เดียว   สิ้นทรัพยไปมากมาย. 
        เศรษฐีธิดา.  แม  เศรษฐีทํากรรมหนักหนอ. 
        เศรษฐีธิดาน้ัน  เห็นนายโฆสกะน้ัน  กระทําประทักษิณพระนคร 
เขาไปสูเรือน   จึงหัวเราะ  ดวยคิดวา  "สมบัติมีประมาณเทาน้ี  ๆ 
สําเร็จแลว  ก็เพราะอาศัยเรา." 
        ครั้งน้ัน   เศรษฐีบุตร  เห็นอาการน้ัน  จึงถามวา  "ทานหัวเราะ 
ทําไม  ?" 
        เศรษฐีธิดา.  เพราะอาศัยเหตุอันหนึ่ง. 
        เศรษฐีบุตร.  จงบอกเหตุนั้น. 
        เศรษฐีธิดาน้ัน  ไมบอกแลว. 
        เศรษฐีบุตรนั้น   จึงขูวา  "ถาไมบอก  จะฟนเจาใหเปน  ๒  ทอน" 
ดังน้ี   จึงชักดาบออกแลว.  
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        เศรษฐีธิดาน้ัน  จึงบอกวา  "ดิฉันหัวเราะ  ก็เพราะคิดวา  'สมบัติ  
มีประมาณเทาน้ี   นี ้ ทานไดแลว  ก็เพราะอาศัยฉัน." 
        เศรษฐี.  ถาวาคุณพอของฉัน  มอบมรดกของตนใหแกฉันแลว 
ทานจะไดเปนอะไรในทรัพยนั้น.  ไดยินวา  เศรษฐี  ไมรูเรื่องอะไร 
สิ้นกาลเทาน้ี,   เพราะฉะน้ัน   จึงไมเชื่อถอยคําของเศรษฐีธิดาน้ัน. 
ครั้งนั้น  เศรษฐีธิดาน้ัน ไดเลาเรื่องนั้นท้ังหมด   แกเศรษฐีบุตรนั้นวา 
"บิดาของทาน  ใหหนังสอืฆา  (ตัว)  สงทานมาแลว,   ดิฉันทํากรรม 
อยางนี้  ๆ รกัษาทานไวแลว."   เศรษฐีบุตรไมเชื่อ  พูดวา  "ทานพูด 
ไมจริง"   จึงคิดวา  "เราจักถามแมกาลี"  ดังน้ันแลว  จึงกลาววา 
"ไดยินวา  อยางนั้นหรือ ? แม."    นางกาลี  จึงกลาววา  "พอ 
ต้ังแตทานเปนเด็ก   เศรษฐีประสงคจะฆาทาน  แตไมอาจเพ่ือจะฆาได, 
อาศัยทาน  สิ้นทรัพยไปมากมาย,  ทานพนแลวจากความตายในท่ี  ๗ 
แหง,   บัดนี้  มาแลว  จากบานสวย  ถึงตําแหนงเศรษฐี  พรอมกบั 
ดวยสรรพวัตถุอยางละ  ๑๐๐." 
        เศรษฐีนั้น  ฟงคําน้ันแลว  คิดวา  "เราทากรรมหนักหนอ  เรา 
พนแลวจากความตายเห็นปานน้ีแล   แลวเปนอยูดวยความประมาท 
ไมสมควร,   เราจักไมประมาท"  ดังน้ี  สละทรัพยวันละพัน   เริ่มต้ัง 
ทานไว   เพ่ือคนเดินทางไกลและคนกําพรา   เปนตนแลว. 
        กุฎมพี  ชื่อวามิตตะ  ไดเปนผูขวนขวายในการทานของเศรษฐี 
นั้นแลว. 
                     ความอุบัติของโฆสกะเศรษฐี  เปนดังน้ี.  
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                    [ทําลายฝาเรือนหนียอมพนอหิวาตก]  
        ในกาลนั้น   เศรษฐี   นามวา  ภัททวดีย  ในภัททวดีนคร 
ไดเปนอทิฏฐบุพพสหาย๑ของโฆสกเศรษฐีแลว.   โฆสกเศรษฐี  ได 
ฟงสมบัติและประเทศของภัททวดียเศรษฐี   ในสํานักของพวก 
พอคา   ซึ่งมาแลว  จากภัททวดีนคร   ปรารถนาความเปนสหาย 
กับเศรษฐีนั้น  จึงสงเครื่องบรรณาการไปแลว.   แมภัททวดียเศรษฐี 
ไดฟงสมบัติและวัยและประเทศของโฆสกเศรษฐี  ในสํานักของพวก 
พอคา  ซึ่งมาแลว  จากกรุงโกสัมพี  ปรารถนาความเปนสหายกับ 
เศรษฐี  จึงสงเครื่องบรรณาการไปแลว  เศรษฐีทั้ง ๒  นั้น  ไดเปน 
อทิฏฐบุพพสหายกันและกัน  อยูแลว อยางนี้. 
        ในการอื่น   อหิวาตกโรคตกแลว  ในเรือนของภัททวดียเศรษฐี 
เมื่ออหิวาตกโรคนั้นตกแลว  แมลงวันยอมตายกอน,  ตอน้ัน  ต๊ักแตน 
หนู  ไก  สุกร  สุนัข  แมว  โค  ทาสหญิง  ทาสชาย  ยอมตายไปโดย 
ลําดับกันทีเดียว.  มนุษยเจาของเรือนยอมตายทีหลังเขาท้ังหมด.  ใน 
ชนเหลาน้ัน  พวกใดทําลายฝาเรือนหนีไป  พวกนัน้ยอมไดชีวิต.  แม 
ในกาลน้ัน  เศรษฐี  ภริยาและลูกสาว  ก็หนีไปโดยวิธีนั้น   ปรารถนา 
จะเห็นโฆสกเศรษฐี   จึงดําเนินไปสูกรุงโกสัมพี.  ๓  คนนั้น  มเีสบียง 
หมดลงในระหวางทาง  มีสรีระอิดโรยดวยลมและแดด  และดวย 
ความหิวกระหาย   ถึงกรุงโกสัมพีดวยความลําบาก  อาบนํ้าในสถาน 
อันสบายดวยน้ําแลว  ก็เขาไปสูศาลาแหงหนึ่ง  ที่ประตูเมือง. 
 
๑.  เพื่อนท่ีไมเคยพบเหน็กัน.  
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        ในกาลครั้งน้ัน  เศรษฐี  กลาวกะภริยาวา  "นางผูเจริญ  ผูมา 
โดยทํานองน้ี  ยอมไมถกูใจแมของแมผูบังเกิดเกลา,   ทราบวา  สหาย  
ของเราสละทรัพยวันและพัน  ใหทานแกคนเดินทาง  คนกําพราเปนตน 
เราสงลูกสาวไปในท่ีนั้น  ใหนําอาหารมา  บํารุงสรีระในที่นี้แล  สักวัน 
สองวันแลว   จึงจักเยือนสหาย."   นางรับวา  "ดีแลว  นาย."   เขาพา 
กันพักอยูที่ศาลาน่ันแล.   ในวันรุงข้ึน  เมื่อเขาบอกเวลาแลว   เมื่อคน 
กําพราและคนเดินทางเปนตน  กําลังไปเพ่ือตองการอาหาร,   มารดา 
และบิดาจึงสงลูกสาวไปดวยคําวา  "แม  จงไปนําอาหารมาเพ่ือพวก 
เรา."   ธิดาของตระกูลที่มีโภคะมาก  ไมละอายเทียว   เพราะความท่ี 
ตนมีความละอายอันความวิบัติตัดขาดแลว  ถือถาดไปเพ่ือตองการ 
อาหารกับคนกําพรา  อันมิตตกุฎมพี  ถามวา  "ทานจักรับกี่สวน ? 
แม"   ก็บอกวา  "๓  สวน."  ทีนั้น  มิตตกุฎมพี  จึงใหภัตตาหาร  ๓ 
สวนแกนาง.  เมื่อนางนําภัตรมาแลว  ทั้ง  ๓  ก็นั่งเพ่ือบริโภครวมกัน. 
ครั้งน้ัน  มารดาและลูกสาว   จึงกลาวกะเศรษฐีวา  "นาย  อันความ 
วิบัติ  ยอมเกิดข้ึนแมแกตระกูลใหญ,   อยานึกถึงพวกฉัน  จงบริโภค 
เถิด,   อยาคิดเลย."   ออนวอนดวยประการตาง ๆ  ยังเศรษฐีนั้น ให 
บริโภคแลว  ดวยประการอยางนี้. 
        เศรษฐีนั้น  บรโิภคแลว ไมสามารถจะใหอาหารยอยได,  เมื่อ 
อรุณข้ึนไปอยู,   ก็ไดทํากาละแลว.   มารดาและลูกสาว   คร่ําครวญ 
ร่ําใหดวยประการตาง ๆ.  ในวันรุงข้ึน   เด็กหญิง  (กุมาริกา)  เดิน 
รองไหไปเพ่ือตองการอาหาร   อันมิตตกุฎมพีนั้น  เห็นเขาแลวจึงถาม 
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วา   "ทานจักรับกี่สวน  ?  แม"   จึงบอกวา  "๒  สวน."  มิตตกุฎมพี 
นั้น  จึงไดให  ๒  สวน.  นางนํามาแลว  ก็ออนวอนใหมารดาบริโภค.  
มารดานั้น  อันธิดาของตนนั้น ออนวอนอยู  บรโิภคแลว  ไมสามารถ 
จะใหอาหารยอยได  ในวันนั้น  ก็ไดทาํกาละแลว.   เด็กหญิงผูเดียว 
เทาน้ัน  รองไหร่ําไร  เปนผูมีความทุกขเพราะความหิว  อันเกิดข้ึนแลว 
อยางหนัก   เพราะความเกิดข้ึนแหงทุกขนั้น  ในวันรุงข้ึน  เดินรองไห 
ไปเพ่ือตองการอาหาร  กับพวกยาจก  อันมิตตกุฎมพี   ถามวา  "ทาน 
จักรับกี่สวน  ?  แม"   จึงบอกวา   "สวนเดียว."   มิตตกุฎมพี  จํานาง 
ผูรับภัตรไดทั้ง  ๓  วัน,   เพราะเหตุนั้น  จึงกลาวกะนางวา  "จงฉิบหาย 
เถิด   หญิงถอย  วันนี้เจารูจักประมาณทองของเจาหรือ  ?"   ธิดามีตระกูล 
สมบูรณดวยหิริโอตตัปปะ  เหมือนตองประหารดวยหอกท่ีอก   และ 
เหมือนรดดวยนํ้าดางที่แผล  รองถามวา  "อะไร  ? นาย." 
        มิตตกุฎมพี.  วันกอนเจารับเองไปแลว ๓  สวน,  วันวาน  ๒  สวน 
วันนี้รับเอาสวนเดียว,   วันนี้  เจารูประมาณทองของตัวแลวหรือ  ? 
        กลุธิดา.  นาย  ทานอยาเขาใจฉันวา  "รับไปเพ่ือตนเองผูเดียว." 
        มิต.  เม่ือเปนเชนนี้  ทําไมจึงรับเอาไป  ๓  สวนเลา ?  แม. 
        กลุ.  ในวันกอน   พวกฉันมีกัน  ๓  คน  นาย,  วานน้ี  มี  ๒  คน. 
วันนี้  มีฉันผูเดียวเทาน้ัน. 
        มิตตกุฎมพี  จึงถามวา  "ดวยเหตุไร ?"   ฟงเรื่องทั้งหมด  อัน 
นางบอกแลว  ต้ังแตตน  ไมสามารถจะกลั้นน้ําตาไวได   เกิดความ 
เศราใจอยางเหลือเกิน  จึงบอกวา  "แม  เมื่อมีเหตุอยางนี้   อยา  
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คิดไปเลย,   ทานเปนธิดาของภัททวดียเศรษฐี  ต้ังแตวันนี้ไป  จงเปน 
ธิดาของเราเถิด"   ดังน้ีแลว  จุมพิตท่ีศีรษะ  นําไปสูที่เรือน  ต้ังไวใน  
ตําแหนงธิดาคนโตของตนแลว. 
                           [เพราะทํารั้วจึงชื่อสามาวดี] 
        เศรษฐีธิดาน้ัน  ฟงเสียงอึงคนึงในโรงทาน  จึงถามวา  "พอ 
ทําไม  พอจึงไมทําชนนี้ใหเงียบเสียงแลวใหทานเลา ?" 
        มิตตกุฎมพี  จึงกลาววา  "ไมอาจเพ่ือทําได  แม." 
        ธ.  อาจ  พอ. 
        ม.  อยางไร ?  แม. 
        ธ.  พอ   ขอทานจงลอมโรงทาน    ติดประตูไว  ๒  แหง 
พอประมาณคนผูเดียวเขาไปไดเทาน้ันแลว   จงบอกวา  "พวกทาน 
จงเขาประตูหน่ึง  ออกประตูหน่ึง"    ดวยอาการอยางน้ี  ชนทั้งหลาย 
ก็จักเงียบเสียง  รับทาน. 
        มิตตกุมฎพีนั้น  ฟงคํานั้นแลว  จึงกลาววา  "อุบายเขาทีดี 
แม"  ดังน้ี  ใหกระทําดังนั้นแลว.  แมเศรษฐีธิดาน้ัน  ในกาลกอน 
ชื่อสามา,   แตเพราะนางใหกระทํารั้ว  จึงชื่อวา   สามาวดี,  จําเดิม 
แตนั้น  ความโกลาหลในโรงทาน  กข็าดหายไป.   โฆสกเศรษฐี 
ไดฟงเสียงน้ัน  ในกาลกอน   ก็พอใจวา  "เสียงในโรงทานของเรา." 
แตเมื่อไมไดยินเสียง  ๒-๓  วัน  จึงถามมิตตกุฎมพี  ผูมีสูที่บํารงุของ 
ตนวา  "ทานเพ่ือคนกําพราและเพ่ือคนเดินทางไกลเปนตน  อันทาน 
ยังใหอยูหรือ ?"  
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        มิตตกุฎมพี.  ขอรับ  นาย.  
        โฆสกเศรษฐี.  เมื่อเปนเชนนี้  ทาํไม  ฉันจึงไมไดยินเสียง 
๒-๓  วัน ? 
        มิต.  ฉันทําอุบาย  โดยอาการที่พวกเขาจะไมมีเสียงรับกัน. 
        โฆ.  เมื่อเปนเชนนี้  เพราะเหตุไร  ทานจึงไมทําในกาลกอนเลา ? 
        มิต.  เพราะไมรู   นาย. 
        โฆ.  เดี๋ยวน้ี  ทานรูไดอยางไร ? 
        มิต.  ลกุสาวของฉันบอกให  นาย. 
        โฆ.  อันลูกสาวของทาน   ที่ฉันไมรูจัก  มีอยูหรือ  ? 
        มิตตกุฎมพีนั้น  เลาเรื่องของภัททวดียเศรษฐีทั้งหมด   จําเดิม 
แตเกิดอหิวาตกโรคแลว   ก็บอกความท่ีตนต้ังธิดาของเศรษฐีนั้นไว 
ในตําแหนงลูกสาวคนโตของตน. 
        ครั้งน้ัน  เศรษฐี  กลาวกะมิตตกุฎมพีนั้นวา  "เมื่อเปนเชนน้ี 
เพราะเหตุไร   ทานจึงไมบอกแกฉัน ?   ธิดาแหงสหายของฉัน  ก็ชื่อ 
วาธิดาของฉัน"   ดังน้ีแลว  ใหเรียกนางสามาวดีนั้นมาถามวา 
"แม  ทานเปนลูกสาวเศรษฐีหรือ  ?" 
        สามาวดี.  จะ  พอ. 
        โฆสกเศรษฐี  กลาววา  "ถากระน้ัน   เจาอยาคิดไป  เจาเปน 
ธิดาของฉัน"  ดังนี้  จุมพิตนางสามาวดีนั้นที่ศีรษะ  ใหหญิง  ๕๐๐ 
แกนางสามาวดีนั้น  เพ่ือประโยชนแกความเปนบริวาร  ต้ังนาง 
สามาวดีนั้นไวในตําแหนงธิดาคนโตของตนแลว.  
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                               [พระเจาอุเทนไดอัครมเหสี]  
        อยูมา  ณ   กาลวันหน่ึง   ในนครนั้น   ประกาศนักษัตรฤกษแลว 
ก็ในงานนักษัตรฤกษนั้น   แมกุลธิดาท้ังหลาย  ผูมิไดออกไปภายนอก 
ตางพากันเดินไปสูแมน้ํา   อาบนํ้ากับดวยบริวารของตน ๆ.  เพราะ 
เหตุนั้น  ในวันนั้น  แมนางสามาวดี  อันหญิง  ๕๐๐  แวดลอมแลว 
ก็ไดไปเพ่ืออาบน้ํา  โดยทางพระลานหลวงเชนเดียวกัน.  ฝายพระเจา 
อุเทน   ประทับอยูที่สีหบัญชร๑  ทอดพระเนตรเห็นนางสามาวดีนั้น 
จึงตรัสถามวา  "พวกน้ี  หญิงฟองของใคร ?" 
        ราชบุรษุ  ทูลวา  "ไมเปนหญิงฟอนของใคร   พระเจาขา." 
        อุ.   เมื่อเปนเชนนี้   เปนลูกสาวของใครเลา ? 
        ร.   เปนลูกสาวของโฆสกเศรษฐี   พระเจาขา  นางนั้นชื่อ 
สามารวดี. 
        พระเจาอุเทน  พอทอดพรเนตรเห็น  ก็ทรงเกิดพระสิเนหา 
จึงรับสั่งใหสงสาสนไปใหเศรษฐีวา  "ไดยินวา  ขอทานเศรษฐี   จง 
สงธิดามาใหแกฉัน." 
        ศ.  สงไมได  พระเจาขา. 
        อุ.  ไดยนิวา  ขอทานเศรษฐีอยาทําอยางนี้เลย,   ขอทานเศรษฐี 
จงสงมา  จงได. 
        ศ.  พวกขาพระพุทธเจา   ชื่อวาคฤหบดี  ใหไมได  ก็เพราะกลัว 
ภัยคือการโบยตีครานางกุมาริกา  พระเจาขา. 
 
๑.  หนาตาง.  
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        พระราชาทรงกริ้ว   จึงรีบสั่งใหตีตราเรือน  จับเศรษฐีและ  
ภริยาของเศรษฐีที่มือใหทําไว  ณ  ภายนอก.   นางสามาวดี  อาบนํ้าแลว 
กลับมา  ไมไดโอกาสเพ่ือเขาสูบานได  จึงถามวา  "นี่อะไร  ?  พอ" 
บิดาตอบวา  "แม   ในหลวง  สงสาสนมา   เพราะเหตุแหงเจา. 
เมื่อพวกเรา   กลาววา  'ไมให'    จึงรับสั่งใหตีตราเรือน  แลวทรง 
รับสั่งใหทําพวกเราไว  ณ  ภายนอก."   นางสามาวดีจึงกลาววา  "พอ 
กรรมหนักอันพอทําแลว,   ธรรมดาพระราชา  เมื่อสงสาสนมาแลว 
ไมควรทูลวา  'ไมให'  ควรทูลวา  'ถาพระองคจงทรงรับธิดาของ 
ขาพระพุทธเจาพรอมท้ังบริวาร  ก็จะถวาย  สิพอ."   เศรษฐีกลาววา 
"ดีละ   แม  เมื่อเจาพอใจ  พอก็จักทําตามอยางนั้น"   ดังน้ีแลว 
จึงใหสาสนไปถวายพระราชาตามนั้น. 
        พระราชา   ทรงรับวา  "ดีแลว"   ทรงนํานางสามาวดีนั้นมา 
พรอมท้ังบริวาร  ทรงอภิเษก  ต้ังไวในตําแหนงอัครมเหสีแลว.  หญิง 
ที่เหลือ   ก็ไดเปนบริวารของนางเหมือนกัน. 
                              นี้เปนเรื่องของนางสามาวดี.  
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                                  [พระเจาอุเทนถูกจับ]๑ 

        ก็พระเจาอุเทน  ไดมีพระราชเทวีอีกพระองคหน่ึง   ทรงพระนาม 
วา   พระนางวาสุลทัตตา  เปนพระราชธิดาของพระเจาจัณฑปชโชต. 
ความพิสดารวา  ในเมืองอุชเชนี   มีพระราชาทรงพระนามวา  พระเจา 
จัณฑปชโชต.  วันหน่ึง  พระองคเสด็จมาจากพระราชอุทยาน  ทอด 
พระเนตรดูสมบัติของพระองคแลว  ตรัสวา  "สมบติัเชนนี้  ของ 
ใคร ๆ  แมอ่ืน   มีไหมหนอ ?"   เมื่ออํามาตยกราบทูลวา  "นี่จะชื่อ 
วาสมบัติอะไร ?   สมบัติของพระเจาอุเทนในเมืองโกสัมพีมากยิ่งนัก" 
ดังน้ีแลวตรัสวา  "ถาอยางนั้น  เราจักจับพระเจาอุเทนนั้น." 
        อํามาตย.  ใคร ๆ  กไ็มสามารถจับทาวเธอได  พระเจาขา. 
        พระราชา.  เราจักทําอุบายบางอยาง   จับใหได. 
        อํามาตย.  ไมสามารถดอก  พระเจาขา. 
        พระราชา.  เพราะเหตุอะไรเลา ? 
        อํามาตย.   เพราะพระเจาอุเทนน้ัน  รูศลิปะ  ชื่อหัสดีกันต,   ทรง 
รายมนตแลวดีดพิณหัสดีกันตอยู   จะใหชางหนีไปก็ได,  จะจับเอา 
ก็ได,   ผูที่พรั่งพรอมดวยพาหนะชางชื่อวาเชนกับทาวเธอ  เปนไมมี. 
        พระราชา.  เราไมอาจที่จะจับเขาไดหรือ  ? 
        อํามาตย.   พระเจาขา   หากพระองคมีความจํานงพระทัยฉะนี้ 
โดยสวนเดียวแลว,   ถาเชนนั้น   ขอพระองคจงรับส่ังใหนายชางทํา 
ชางไมข้ึน  แลวสงไปยังที่อยูของพระเจาอุเทนน้ัน ;  ทาวเธอทรงสดับ 
 
๑.  พระมหาบุญรอด   ป.  ๗  วัดกนัมาตุยาราม  แปล.  
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ถึงพาหนะชางหรือพาหนะมาแลว  ยอมเสด็จไป   แมสูที่ไกล.  เรา 
จักสามารถจับทาวเธอผูเสด็จมาในท่ีนั้นได.  
        พระราชา  ตรัสวา  "อุบายน้ี  ใชได"  ดังน้ีแลว  จึงรับสั่ง 
ใหนายชางทําชางยนตสําเร็จดวยไม  เอาผาเกาหุมขางนอก  แลวทํา 
เปนลวดลาย  ใหปลอยไปท่ีริมสระแหงหนึ่ง  ในท่ีใกลแวนแควนของ 
พระเจาอุเทนนั้น.  บุรุษ  ๖๐  คนเดิมไปมาภายในทองชาง,   พวกเขา 
นํามูลชางมาท้ิงไวในที่นั้น  ๆ.  พรานปาคนหนึ่ง  เห็นชางแลวก็คิดวา 
"ชางน้ี  คูควรแกพระเจาแผนดินของเรา"  ดังน้ีแลว   จึงไปกราบ 
ทูลพระเจาอุเทนวา  "พระเจาขา   ขาพระองคพบชางตัวประเสริฐ 
ซึ่งเผือกลวน  มีสวนเปรียบดวยยอดเขาไกรลาส   คูควรแกพระองค 
ทีเดียว."   พระเจาอุเทน  ใหพรานปานั้นแลเปนผูนําทาง  ข้ึนทรงชาง 
พรอมดวยบริวาร  เสด็จออกไปแลว  เหลาจารบุรุษ  ทราบการเสด็จ 
มาของทาวเธอ   จึงไปกราบทูลแดพระเจาจัณฑปชโชต.  พระเจา 
จัณฑปชโชตนั้น  เสด็จมาแลว  ซุมพลนิกายไว  ๒  ขาง  ปลอยวาง 
ไวตรงกลาง.  พระเจาอุเทนไมทรงทราบ   ถึงการเสด็จมาของทาวเธอ 
จึงติดตามชางไป.   มนุษยที่อยูขางใน   รีบพาชางไมหนีไปโดยเร็ว 
เมื่อพระราชา   ทรงรายมนตดีดพิณอยู,   ชางไม  ทําเหมือนไมไดยิน 
เสียงแหงสายพิณ  หนีไปถายเดียว.   พระราชา  ไมอาจทันพระยาชางได 
จึงเสด็จข้ึนมาติดตามไป.  เมื่อทาวเธอรีบตามไปโดยเร็ว  พลนกิาย 
ก็ลาหลัง.  พระราชา  ไดเปนผู   (เสด็จ)  พระองคเดียวเทาน้ัน.  ครั้งน้ัน 
เหลาบุรุษของพระเจาจัณฑปชโชต   ซึ่งดักซุมอยูแลว  ณ  ๒  ขาง (ทาง)  
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จึงจับทาวเธอถวายพระเจาแผนดินของตน. ตอมา   พลนิกายของ 
ทาวเธอ   ทราบวา  พระราชาของตนตกไปสูอํานาจแหงขาศึกแลว  
จึงต้ังคายอยูภายนอก. 
                [พระเจาจัณฑปชโชตใหลูกสาวเรียนมนต] 
        ฝายพระเจาจัณฑปชโชต   ทรงสั่งใหจับพระเจาอุเทนอยางจับ 
เปน  แลวขังไวในเรือนขังโจรหลังหนึ่ง  ใหปดประตูเสีย  ทรงดื่ม 
น้ําชัยบานตลอด  ๓  วัน.  ในวันที ่ ๓  พระเจาอุเทนทรงถามพวกผูคุม 
        "พอทั้งหลาย  พระเจาแผนดินของพวกเจาไปไหนเสีย." 
        พวกผูคุม.   พระเจาแผนดิน  ทรงดื่มน้ําชัยบาน   ดวยทรงยินดีวา 
เราจับปจจามิตรได." 
        พระเจาอุเทน.    พระเจาแผนดินของพวกเจามีกิริยาชางกระไร 
ดังผูหญิง,   การจับพระเจาแผนดินผูเปนศัตรูกันไดแลว  จะปลอยหรือ 
ฆาเสีย   จึงควรมิใชหรือ  ?  นี่สิ   กลับใหเรานั่งทนทุกข   แลวไปนั่งด่ืม 
น้ําชัยบานเสีย. 
        ผูคุมเหลาน้ัน  ก็พากันไปทูลเนื้อความน้ันแดพระราชา  พระ 
องคเสด็จไปตรัสถามวา  "ไดยินวา  ทานพูดอยางนี้   จริงหรือ         ?" 
        อุเทน.  ถูกแลว  ทานมหาราชเจา. 
        จัณฑปชโชต.   ดลีะ   เราจักปลอยทาน,   ทราบวา   ทานมี 
มนตเชนนี้,  ทานจักใหมนตนั้นแกเราไหม ? 
        อุ.  ตกลง  ขาพเจาจักให.   ในเวลาเรียน  จงไหวขาพเจาแลว 
เรียนมนตนั้น ;    ก็ทานจักไหวขาพเจาหรือไมเลา ?  
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        จ.  เราจักไหวทานทําไม.  
        อุ.  ทานจักไมไหวหรือ ? 
        จ.  เราจักไมไหว. 
        อุ.  แมขาพเจา  ก็จักไมให. 
        จ.  เม่ือเปนเชนนี้  เราจักลงราชอาชญาแกทาน. 
        อุ.  เชญิทําเถิด.   ทานเปนอิสระแกรางกายของขาพเจา,  แต 
ไมเปนอิสระแกจิต. 
        พระราชา  ทรงสดับถอยคําอันองอาจของทาวเธอแลว  จึงทรง 
ดําริวา  "เราจักเรียนมนตของพระเจาอุเทนน้ี  ไดอยางไรหนอ ?" 
แลวทรงคิดไดวา  "เราไมอาจใหคนอ่ืนรูมนตนี้,   เราจักใหธิดาของ 
เราเรียนในสํานักพระเจาอุเทนน้ี  แลวจึงเรียนเอาในสํานักของนาง." 
ลําดับนั้น  ทาวเธอจึงตรัสกะพระเจาอุเทนน้ันวา  "ทานจักใหแกคน 
อ่ืนผูไหวแลวเรียนเอาหรือ ?" 
        อุ.  อยางน้ัน  ทานมหาราช. 
        จ.  ถากระน้ัน  ในเรอืนของเรามีหญิงคอมอยูคนหน่ึง,  ทานยืน 
อยูภายนอกมาน  จงบอกมนตแกหญิงน้ัน  ผูนั่งอยูภายในมานเถิด. 
        อุ.  ดลีะ   ทานมหาราช   นางจะเปนคนคอมหรือคนงอย  ก ็
ชางเถอะ,  เมื่อนางไหว,   ขาพเจาจักให. 
        ลําดับนั้น  พระราชา  เสด็จไป  ตรัสบอกพระนางวาสุลทัตตา 
ราชธิดาวา  "ลูกหญิง   ชายเปนโรคเรื้อนนํ้าเตาคนหนึ่ง  รูมนตหาคา 
มิได,   พอไมอาจที่จะใหคนอ่ืนรูมนตนั้นได,   เจาจงนั่งภายในมาน  
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ไหวชายนั้นแลวเรียนมนต,   ชายน้ัน  ยืนอยูภายนอกมาน  จักบอก 
แกเจา,   พอจักเรียนจากสํานักของเจา."   พระเจาจัณฑปชโชตนั้น  
ตรัสทําใหพระราชธิดาเปนหญิงคอม  ฝายพระเจาอุเทน  ใหเปนชาย 
โรคเรื้อนนํ้าเตาอยางนี้   เพราะทรงเกรงคนท้ัง  ๒  นั้น   จะทําสันถวะ 
กันและกัน.   พระเจาอุเทนนั้น  ประทบัยืนอยูนอกมานเทียว  ไดตรัสบอก 
มนตแกพระนางผูไหวแลวน่ังภายในมาน. 
                   [พระอัครมเหสีองคที่  ๒  ของพระเจาอุเทน] 
        ตอมาวันหน่ึง  พระเจาอุเทน  ตรสักะพระนาง  ผูแมอันทาวเธอ 
ตรัสบอกบอย ๆ  ก็ไมสามารถจะกลาวบทแหงมนตไดวา   "เหวย 
อีหญิงคอม !  ปากของมึงมีริมขอบและกระพุงแกมอันหนานัก,  มึงจง 
วาไปอยางนี้."   พระนางทรงกริ้ว  จึงตรัสวา  "เหวย  อายข้ีเรื้อน 
ชั่วชาติ   มีพูดอะไร  ?  คนเชนกูนะหรือ  ชื่อวาหญิงคอม ?"  ดังน้ี 
แลว  ทรงยกมุมมานข้ึน,   เมื่อพระเจาอุเทน  ตรัสถามวา  "ทาน 
เปนใคร ?"   จึงตรัสตอบวา  "เราชื่อ   วาสุลทัตตา  ธิดาของพระเจา 
แผนดิน." 
        พระเจาอุเทน.  บิดาของทาน  เมื่อตรัสถึงทานแกเรา  ก็ตรัสวา 
"หญิงคอม." 
        วาสุลทตัตา.  แมเมื่อตรัสแกเรา  พระบิดาก็ทรงกลาวกระทําให 
ทานเปนคนโรคเรื้อนนํ้าเตา.   ทั้ง  ๒  คนนั้น  คิดวา  "คําน้ัน  ทาวเธอ 
คงจักตรัสดวยเกรงเราจะสันถวะกัน"   แลวก็ทําสันถวะกันในภายใน 
มานน่ันเอง.  
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        จําเดิมแตนั้น  การเรยีนมนตหรือการเรียนศิลปะ  จึงไมมี.  
        ฝายพระราชา    ทรงถามพระธิดาเปนนิตยวา  "เจายังเรียนศิลปะ 
อยูหรือ ?  ลูก." 
        พระนางตรัสวา  "ขาแตพระราชบิดา   กระหมอมฉันยัง 
เรียนอยู  เพคะ." 
        ตอมา  วันหน่ึง   พระเจาอุเทน   ตรัสกะพระนางวา  "นางผู 
เจริญ   ชื่อวาหนาท่ี   ซึ่งสามีพึงกระทํา  มารดาบิดา   พ่ีนองชายและ 
พ่ีนองหญิง   ไมสามารถจะทําไดเลย;   หากเธอ   จักใหชีวิตแกเรา,  เรา 
จักใหหญิง  ๕๐๐  นางเปนบริวาร  แลวใหตําแหนงอัครมเหสีแกเธอ." 
        พระนาง  ตรัสวา  "ถาพระองค  จักอาจเพ่ือต้ังอยูในพระดํารัส 
นี้,   หมอมฉันก็จักถวายชีวิตทานแกพระองค." 
        พระเจาอุเทน  ตรัสตอบวา  "พระนองหญิง  เราจักอาจ." 
        พระนาง  ทรงรับพระดํารัสวา  "ตกลง   เพคะ"   ดังน้ีแลวก็เสด็จ 
ไปสูสํานักพระราชบิดา   ถวายบังคมแลว   ไดยืนอยูขางหน่ึง.  ลําดับนั้น 
ทาวเธอตรัสถามพระนางวา  "ศิลปะ  สําเร็จแลวหรือ ?  ลูกหญงิ." 
        วาสุลทตัตา.  ขาแตพระบิดา  ศิลปะ  ยังไมสาํเร็จกอน   เพคะ. 
        ลําดับนั้น  พระเจาจัณฑปชโชต   ตรัสถามพระนางวา  "ทําไม 
เลา   ลูกหญงิ ?" 
        วาสุลทตัตา.  ขาแตพระบิดา  กระหมอมฉันควรจะไดประตู 
ประตู  ๑   กบัพาหนะตัว  ๑. 
        จัณฑปชโชต.  นี้   เปนอยางไรเลา  ลูกหญิง  ?  
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        วาสุลทตัตา.   ขาแตพระบิดา  ทราบวา  มีโอสถขนาน  ๑  จะตอง 
เก็บในเวลากลางคืน  ดวยสัญญาดวงดาว  เพ่ือประโยชนเปนอุปการะ 
แหงมนต,   เพราะฉะนั้น  ในเวลาท่ีกระหมอมฉัน  ออกไปในเวลา  
หรือนอกเวลา  จึงควรที่จะไดประตู  ๆ  ๑  กับพาหนะตัว  ๑. 
        พระราชา   ตรัสรับวา "ได." 
        พระเจาอุเทนและพระนางวาสุลทัตตาน้ัน  ไดยึดประตู  ๑  ซึ่ง 
ตนพอใจ  ไวในเง้ือมมือแลว. 
                       [พาหนะ  ๕ ของพระเจาจัณฑปชโชต] 
        ก็พระราชา  มีพาหนะทั้ง  ๕  คือ 
        นางชางตัว  ๑  ชื่อ  ภัททวดี  ไปไดวันละ  ๕๐  โยชน. 
        ทาสชื่อวา  กากะ  ไปได  ๖๐  โยชน. 
        มา  ๒  ตัว  คือ  มาเวลกังสี  และมามุญชเกสิ  ไปได  ๑๐๐  โยชน 
        ชางนาฬาคิรี  ไปได  ๑๒๐  โยชน.         
                          [ประวัติที่จะไดพาหนะเหลาน้ัน] 
        ดังไดยินมา  พระราชาพระองคนั้น  ในเมื่อพระพุทธเจายังมิได 
ทรงอุบัติข้ึน  ไดเปนคนรับใชของอิสรชนผูหน่ึง.  ตอมา  วันหน่ึงเมื่อ 
อิสรชนผูนั้น  ไปนอกพระนคร  อาบนํ้าแลวมาอยู,  พระปจเจก- 
พุทธเจาองคหน่ึง  เขาไปสูพระนครเพ่ือบิณฑบาต  ไมไดภิกษาเลย. 
สักอยางหนึ่ง   เพราะชาวเมืองทั้งส้ิน  ถูกมารดลใจ  มีบาตรตามท่ีลางไว 
แลว    (เปลา)    ออกไป.      ลําดับนั้น       มารเขาไปหาพระปจเจก- 
พุทธเจาน้ัน   ดวยเพศท่ีไมมีใครรูจัก   แลวถามทานในขณะท่ีทานถึง  
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ประตูพระนครวา  "ทานเจาขา  ทานไดอะไร ๆ  บางไหม  ?"  พระ 
ปจเจกพุทธเจา   ตอบวา  "ก็เจาทําอาการคืออันไมไดแกเราแลว  
มิใชหรือ ?" 
        ม.  ถากระน้ัน   ขอทานจงกลับเขาไปอีก,   คราวนี้  ขาพเจา 
จักไมทํา. 
        ป.  เราจักไมกลับอีก. 
        กถ็าพระปจเจกพุทธเจาน้ัน  พึงกลับไปไซร,  มารน้ัน  จะพึง 
สิงรางของชาวเมืองทั้งส้ิน  แลวปรบมือทําการหัวเราะเยยอีก,   เมื่อ 
พระปจเจกพุทธเจาไมกลับ  มาร ก็หายไปในท่ีนั้นเอง.  ขณะนั้น 
อิสรชนผูนั้น  พอเห็นพระปจเจกพุทธเจา  ผูมาอยูดวยท้ังบาตรตามท่ี 
ลางไวแลว  (เปลา)  จึงไหว  แลวถามวา  "ทานเจาขา  ทานได 
อะไร ๆ บางไหม ?"   ทานตอบเขาวา  "ผูมีอายุ  ฉันเที่ยวไปแลว 
ออกมาแลว."   เขาคิดวา  "พระผูเปนเจา ไมตอบคําท่ีเราถาม  กลับ 
กลาวคําอ่ืนเสีย,  ทานคงจักยังไมไดอะไร ๆ."   ในทันใดนั้น  เขาแลดู 
บาตรของทาน  เห็นบาตรเปลา  ก็เปนผูแกลวกลา  แตไมอาจรับบาตร 
เพราะยังไมรูวา   ภัตรในเรือนของตน   เสร็จแลวหรือยังไมเสร็จ 
จึงกลาววา   "ทานเจาขา  ขอทานจงรอหนอย"  ดังน้ีแลว  ก็ไปสูเรือน 
โดยเร็ว  ถามวา  "ภัตรสําหรับเราเสร็จแลวหรือ ?"   เมื่อคนรับใช 
ตอบวา  "เสร็จแลว"  จึงกลาวกะคนรับใชนั้นวา  "พอ  คนอ่ืนที่มี 
ความเร็วอันสมบูรณกวาเจา  ไมมี,   ดวยฝเทาอันเร็ว  เจาจงไปถึงพระ 
ผูเปนเจาน้ัน  กลาววา  'ทานเจาขา  ขอทานจงใหบาตร,'  แลวรับ  
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บาตรมาโดยเร็ว."   เขาว่ิงไปดวยคําส่ังคําเดียวเทาน้ัน  รับบาตร  นํามา  
แลว.  แมอิสรชน  ทําบาตรใหเต็มดวยโถชนะของตน  แลวกลาววา 
"เจาจงรับไป   ถวายบาตรน้ีแกพระผูเปนเจา  เราจะใหสวนบุญ  แตทาน 
นี้  แกเจา."   เขารับบาตรนั้นไปดวยฝเทา  (เร็ว)  ถวายบาตรแก 
พระปจเจกพุทธเจา  ไหวดวยเบญจางคประดิษฐ  แลวกลาววา  "ทาน 
เจาขา   เวลาจวนแจแลว,   ขาพเจาไปและมา  ดวยฝเทาอันเร็วยิ่ง, 
ดวยผลแหงฝเทาของขาพเจาน้ี   ขอพาหนะทั้งหลาย  ๕  ซึ่งสามารถจะไป 
ได  ๕๐  โยชน  ๖๐  โยชน ๑๐๐  โยชน  ๑๒๐  โยชน  จงเกิดข้ึนแก 
ขาพเจา,  อน่ึง   รางกายของขาพเจาผูมาอยูและไปอยู  ถกูแสงแหงดวง 
อาทิตยแผดเผาแลว,  ดวยผลแหงความท่ีรางกายถูกแสงแหงดวงอาทิตย 
แผนเผานั้นของขาพเจา   ขออาชญาของขาพเจา  จงแผไปเชนกับ 
แสงแหงดวงอาทิตย  ในที่  ๆ   เกิดแลวและเกิดแลว;   สวนบุญ  ใน 
เพาะบิณฑบาตน้ี   อันนายใหแลวแกขาพเจา,  ดวยผลอันไหลออกแหง 
สวนบุญนั้น   ขอขาพเจาจงเปนผูมีสวนแหงธรรมอันทานเห็นแลว." 
พระปจเจกพุทธเจากลาววา  "ขอความปรารถนาที่ทานต้ังไวนี้  จง 
สําเร็จ"   แลวไดกระทําอนุโมทนาวา :- 
        "สิ่งท่ีตองการแลว   ปรารถนาแลว   จงพลัน 
        สําเร็จแกทาน.   ขอความดําริทั้งปวง  จงเต็ม  ดัง 
        พระจันทร  ซึ่งมีในดิถีที่ ๑๕.   สิง่ท่ีตองการแลว 
        ปรารถนาแลว   จงพลันสําเร็จแกทาน.   ขอความ 
        ดําริทั้งปวง  จงเต็ม  ดังแกวมณี  ชื่อวาโชติรส."  
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        ไดทราบวา   คาถา  ๒  คาถาน้ีแล  ชื่อวา  คาถาอนุโมทนาของ  
พระปจเจกพุทธเจาท้ังหลาย.   รัตนะคือแกวมณี   อันใหสิ่งท่ีมุงหมาย 
ทั้งปวง  [แกวสารพัดนึก]   เรียกวา   "แกวมณีโชติรส"  ในคาถาน้ัน. 
นี้เปนบุรพจริตแหงบุรุษรับใชนั้น.   เขาไดเปนพระเจาจัณฑปชโชตใน 
บัดนี้.   และดวยผลอันไหลออกแหงกรรมน้ัน  พาหนะ  ๕  เหลาน้ี  จึง 
เกิดข้ึน. 
                                      [พระเจาอุเทนหนี] 
        ตอมา   วันหน่ึง    พระราชา  เสด็จออก   เพ่ือทรงกีฬาในพระ 
ราชอุทยาน.   พระเจาอุเทน  ทรงดําริวา  "เราควรหนีไป  ในวันนี้" 
จึงทรงบรรจุกระสอบหนังใหญ ๆ  ใหเต็มดวยเงินและทอง  วางเหนือ 
หลังนางชาง  แลวพาพระนางวาสุลทัตตาหนีไป.    ทหารรักษาวัง 
ทั้งหลาย   เห็นพระเจาอุเทน   กําลังหนีไป   จึงกราบทูลแดพระราชา. 
พระราชาทรงสงพลไปดวยพระดํารัสสั่งวา    "พวกเจาจงไปเร็ว." 
พระเจาอุเทน   ทรงทราบวา  พลนิกายไลตามแลว  จึงทรงแกกระสอบ 
กหาปณะ  ทํากหาปณะใหตก.  พวกมนุษยเก็บกหาปณะข้ึนแลวไลตาม 
ไปอีก.  ฝายพระเจาอุเทน   ก็ทรงแกกระสอบทองแลวทําใหตก  เมื่อ 
มนุษยเหลานั้น  มัวเน่ินชาอยู  เพราะความละโมบในทอง  ก็เสด็จถึง 
คายของพระองค  ซึ่งต้ังอยูภายนอก.   ขณะนั้น  พลนิกายพอเห็น 
ทาวเธอเสด็จมา   ก็แวดลอมเชิญเสด็จใหเขาไปสูพระนครของตน. 
ทาวเธอ   ครั้นเสด็จไปแลว  ก็อภิเษกพระนางวาสุลทัตตา   ต้ังไวใน  
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ตําแหนงแหงอัครมเหสี. 
                      นี้เปนเรื่องของพระนางวาสุลทัตตา.  
                              [ประวัตินางมาคันทิยา] 
        อน่ึง  หญิงอ่ืนอีก   ชือ่วา   นางมาคันทิยา  ก็ไดตําแหนงแหง 
อัครมเหสี   แตสํานักของพระราชา.  ไดยินวา  นางเปนธิดา  ของ 
พราหมณชื่อมาคันทิยะ   ในแควนกุรุ,  แมมารดาของนางก็ชื่อวา 
มาคันทิยาเหมือนกัน.   ถงึอาของนางก็ชื่อวา  มาคันทิยะดวย  นาง 
เปนคนมีรูปงามเปรียบดวยเทพอัปสร.  ก็บิดาของนาง  เมื่อไมไดสามี 
ที่คูควร  [แกนาง]  แมจะถูกตระกูลใหญ ๆ  ออนวอน  ก็กลังตะเพิด 
เอาวา  "พวกทานไมคูควรแกลูกสาวของฉัน"  แลวไลสงไป.  ตอมา 
วันหน่ึง  พระศาสดาทรงตรวจดูสัตวโลกในเวลาใกลรุง   ทรงเห็น 
อุปนิสัยแหงอนาคามิผล   ของมาคันทิยพราหมณ  พรอมท้ังปชาบดี๑ 

ทรงถือบาตรจีวรของพระองคแลว  ไดเสด็จไปสูสถานเปนที่บําเรอไฟ 
ของพราหมณนั้น  ในภายนอกนิคม.  พราหมณนั้น  แลเห็น 
อัตภาพ  อันเลิศดวยความงามแหงพระรูปของพระตถาคตแลว  ก็คิดวา 
"ชื่อวาบุรุษอ่ืนผูเชนกับบุรุษน้ี   ยอมไมมีในโลกน้ี,  บุรุษน้ีเปนผูคูควร 
แกธิดาของเรา,  เราจักใหธิดาของเราแกบุรุษน้ี  เพ่ือประโยชนจะไดเลี้ยง 
กัน"  ดังน้ีแลว  จึงกลาววา "ทานสมณะ  ธิดาของขาพเจามีอยูคนหนึ่ง, 
ขาพเจายังไมเห็นชายผูคูควรแกนาง  ตลอดกาลมีประมาณเทาน้ี,  ทาน 
เปนผูคูควรแกนาง,  และนางก็เปนผูคูควรแกทานแท,   ควรทานไดนาง 
 
๑.  ภรรยา.  
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ไวเปนบาทบริจาริกา  และนางก็ควรไดทานไวเปนภัสดา,  เราจักให 
นางแกทาน   ทานจงยืนอยูในที่นี้แล  จนกวาขาพเจาจะไป  (กลับมา)." 
พระศาสดา  ไมตรัสอะไร  ไดทรงดุษณีภาพ.  พราหมณไปสูเรือนโดย 
เร็ว   กลาว   (กะนางพราหมณี)   วา  "นาง !  นาง !  เราเห็นผูที่  
สมควรแกลูกสาวของเราแลว,   หลอนจงแตงตัวมันเร็ว ๆ เขา"  ให' 
ธิดาน้ันแตงตัวแลวพาไป   พรอมกับนางพราหมณี  ไดไปสูสํานักของ 
พระศาสดา.  ทั่วพระนคร   กึกกอง   (แตกต่ืน)  วา  "พราหมณนี้ 
ไมให  (ลกูสาว)  แกใคร ๆ  ดวยอางวา  "ชายผูสมควรแกลูกสาว 
ของเราไมมี"   ตลอดกาลมีประมาณเทาน้ี.   ไดยินวา  "แกกลาววา 
'วันนี้   เราเห็นชายผูสมควรแกลูกสาวของเราแลว,'   ชายผูนั้นจะเปน 
เชนไรหนอ ?   พวกเราจักดูชายผูนั้น."   มหาชนจึงออกไปพรอมกับ 
พราหมณนั้นดวย.  เมื่อพราหมณนั้น   พาธิดามาอยู.   พระศาสดา 
มิไดประทับยืนในที่ที่พราหมณนั้นพูดไว   ทรงแสดงเจดียคือรอยพระ- 
บาทไวในที่นั้นแลว   ไดเสด็จไปประทับยืนในที่อ่ืน.  แทจริง   เจดียคือ 
รอยพระบาทของพระพุทธเจาท้ังหลาย  ยอมปรากฏในที่ที่พระองคทรง 
อธิษฐานแลวเหยียบไวเทาน้ัน,   ยอมไมปรากฏในท่ีอ่ืน;  อน่ึง  เจดีย 
คือรอยพระบาท  เปนสิ่งท่ีทรงอธิษฐานไวเพ่ือประสงคแกบุคคลเหลา 
ใด,  บุคคลเหลาน้ันจําพวกเดียว  ยอมแลเห็นเจดียคือรอยพระบาทน้ัน; 
ก็สัตวมีชางเปนตน  จงเหยียบก็ตาม,  มหาเมฆ  (หาฝนใหญ)   จงตก 
ก็ตาม,   ลมบาหมู   จงพัดก็ตาม  เพ่ือจะใหบุคคลเหลาน้ันแลไมเห็จ, 
ใคร ๆ  ก็ไมสามารถเพ่ือจะลบเจดียคือรอยพระบาทนั้นได.  ลําดับนั้น  
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นางพราหมณี   กลาวกะพราหมณวา  "ชายน้ันอยูที่ไหน ?"   พราหมณ  
คิดวา  "เราไดพูดกะเขาวา  'ทานจงยืนอยูในที่นี้,'   เขาไปเสียในท่ี 
ไหนหนอ ?"   แลดูอยู   กเ็ห็นเจดียคือรอยพระบาท   จึงกลาววา  "นี ้
เปนรอยเทาของผูนั้น."   นางพราหมณี  รายลกัษณมนตแลวตรวจตรา 
ดูลักษณะแหงรอยพระบาท   เพราะความเปนผูแคลวคลองในเวททั้ง  ๓๑ 

พรอมท้ังมนตสําหรับทายลักษณะ  กลาววา  "ทานพราหมณ   นี้มิใช 
รอยเทาของผูมักเสพกามคุณ  ๕"   แลวกลาวคาภาน้ีวา 
        "ก็คนเจาราคะ  พึงมีรอยเทากระหยง  (เวา 
        กลาง),   คนเจาโทสะ  ยอมมีรอยเทาอันเสนบีบ 
        (หนักสน),  คนเจาโมหะ   ยอมมรีอยเทาจิกลง 
        (หนักทางปลายน้ิวเทา),    คนมีกิเลสเครื่องมุง 
        บังอันเปนแลว  มีรอยเชนนี้  นี.้" 
        ลําดับนั้น  พราหมณกลาวกะนางวา  "นาง  หลอนเปนผูมีปกติ 
เห็นมนต  เหมือนจระเขในตุมน้ํา   เหมือนโจรอยูในทามกลางเรือน 
จงนิ่งเสียเถิด."    นางพราหมณีกลาววา  "ทานพราหมณ  ทานอยากจะ 
พูดคําใด   กจ็งพูดคําน้ัน ;   รอยเทานี้  มิใชรอยเทาของผูมักเสพกามคุณ 
๕."    พราหมณ   แลดูขางโนนขางน้ี   เห็นพระศาสดาแลว  กลาววา 
"นี้   คือชายผูนั้น"  จึงไปกลาววา  "ทานสมณะ  ขาพเจาจะใหธิดา 
เพ่ือตองการไดเลี้ยงดูกัน."   พระศาสดา   ไมตรัสเลยวา  "เรามีความ 
 
๑.  หักฉัฏฐี   เปนสัตตมี  ในเมื่อเขากับธาตุเปนไปในความฉลาด,   สามารถ,  แคลวคลอง  
เชน   ธมฺมสฺส  โกวิโท   ฉลาดในธรรม.  
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ตองการดวยธิดาของทานหรือไมมี"   ตรัสวา  "พราหมณ   เราจะ  
กลาวเหตุอันหนึ่งแกทาน,"   เมื่อพราหมณกลาววา  "จงกลาวเถิด 
ทานสมณะ"    จึงตรัสบอกการท่ีพระองคถูกมารติดตาม   ต้ังแตออก 
ผนวช   จนถงึโคนตนอชปาลนิโครธและการประเลาประโลมอันธิดา 
มารท้ังหลายผูมาเพ่ือระงับความโศกของมารน้ัน  ผูโศกาดูรอยูวา 
"บัดนี้    พระสมณโคดมน้ี  ลวงวิสัยแหงเราเสียแลว"  ประกอบข้ึน 
ดวยสามารถแหงเพศนางกุมาริกาเปนตน   ทีโ่คนตนอชปาลนิโครธ 
แลวตรัสพระคาถานี้วา 
        "เรามิไดมีแมความพอใจในเมถุน  เพราะเหน็ 
        นางตัณหา   นางอรดีและนางราคา,  ไฉนเลา ? 
        จักมีความพอใจ   เพราะเห็นธิดาของทานน้ี  ซึ่ง 
        เต็มไปดวยมูตรและกรีส,  เราไมปรารถนา๑จะ 
        ถูกตองธิดาของทานน้ีแมดวยเทา." 
        ในที่สุดแหงคาถา   พราหมณและพราหมณี  ก็ต้ังอยูในอนาคามิ- 
ผล   ฝายนางมาคันทิยาผูเปนธิดาแล    ผูกอาฆาตในพระศาสดา   วา 
"ถาสมณะน้ัน   ไมมีความตองการดวยเรา,   ก็ควรกลาวถึงความท่ีตน 
ไมมีความตองการ;   แตสมณะนี้  (กลับ)   ทําใหเราเปนผูเต็มไปดวย 
มูตรและกรสี ;   เอาเถอะ,   เราอาศัยความถึงพรอมดวยชาติ,  ตระกูล, 
ประเทศ,   โภคะ,    ยศและวัย  ไดภัสดาเห็นปานน้ันแลว  จักรูกรรม 
อันเราควรทําแกสมณโคดม. 
 
๑.  อิจฺเฉ   ลง  เอ   วัตตมานาวิภัตติ  ปรัสสบท  อุตตมบุรุษ,  ไมใช  เอยยฺ  สัตตมีวภิัตติ.  
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        ถามวา   "ก็พระศาสดา   ทรงทราบความเกิดข้ึนแหงความอาฆาต 
ในพระองค   ของนางหรือไมทรงทราบ ?"  
        ตอบวา  "ทรงทราบเหมือนกัน." 
        ถามวา  "เมื่อพระองคทรงทราบ  เหตุไฉนจึงตรัสพระคาถา ?" 
        ตอบวา  "พระองคตรัสพระคาถา  ดวยสามารถแหงพราหมณ 
และพราหมณีทั้ง  ๒  นอกน้ี." 
        ธรรมดา   พระพุทธเจาท้ังหลาย  ไมทรงคํานึงถึงความอาฆาต 
ยอมทรงแสดงธรรม   ดวยสามารถแหงบุคคล  ผูควรบรรลุมรรคผลเทา 
นั้น.   มารดาบิดา   พานางมาคันทิยานั้น  ไปฝากนายจูฬมาคันทิยะ  (อาว) 
ผูเปนนองชายแลวไปสูสํานักของพระศาสดา  ทั้ง  ๒   คนบวชแลว  ก ็
ไดบรรลุอรหัตผล. 
        ฝายนายจูฬมาคันทิยะ  คิดวา  "ธิดาของเราไมควรแกผูตํ่าชา, 
ควรแกพระราชาผูเดียว"  จึงพานางไปสูเมืองโกสัมพี   ตบแตงดวยเครื่อง 
ประดับทั้งปวงแลว  ไดถวายแดพระเจาอุเทน  ดวยคําวา  "นางแกวน้ี 
ควรแกสมมติเทพ  (ฝาละออกธุลีพระบาท)."  พระเจาอุเทนน้ัน 
พอทอดพระเนตรเห็นนาง  ก็เกิดสิเนหาอยางแรงกลา  จึงประทานการ 
อภิเษก   ทํามาตุคาม  ๕๐๐  ใหเปนบริวารของนาง  ต้ังไวในตําแหนง 
แหงอัครมเหสีแลว. 
                             นี้เปนเรื่องของนางมาคันทิยา. 
        พระเจาอุเทนน้ัน   ไดมีอัครมเหสี  ๓  นาง   ซึ่งมีหญิงฟองพัน 
หารอยคนเปนบริวาร  ดวยประการดังนี้.  
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                                 [สามเศรษฐีกับดาบส]  
        ก็ในสมัยนั้นแล   เมอืงโกสัมพี  มีเศรษฐี  ๓  คน  คือ  โฆสก- 
เศรษฐี,  กุกกุฏเศรษฐี.  ปาวาริกเศรษฐี.  เศรษฐีเหลาน้ัน   เมื่อ 
วัสสูปนายิกาใกลเขมาแลว,   เห็นดาบส  ๕๐๐  มาจากหิมวันตประเทศ 
กําลังเที่ยวไปเพื่อภิกษาในพระนคร  ก็เลื่อมใส  จึงนิมนตใหนั่งใหฉัน 
แลว  รับปฏญิญาใหอยูในสํานักของตนตลอด  ๔  เดือนแลว  ใหปฏิญญา 
เพ่ือตองการแกอันมาอีก   ในสมัยทีชุ่มดวยฝน  (ฤดูฝน)  แลวสงไป. 
จําเดิมแตนั้น  แมดาบสท้ังหลาย   อยูในหิมวันตประเทศตลอด  ๘  เดือน 
แลว   จึงอยูในสํานักของเศรษฐีเหลาน้ัน   ตลอด  ๔  เดือน.  ดาบส 
เหลาน้ัน  เมื่อมาจากหิมวันตประเทศในเวลาอ่ืน  เห็นตนไทรใหญ 
ตนหน่ึง  ในแดนอรัญ  จึงนั่งท่ีโคนตนไทรนั้น.   บรรดาดาบสเหลาน้ัน 
ดาบสผูเปนหัวหนา   คิดวา "เทวดาผูสิงอยูในตนไมนี้  จักมิใชเทวดา 
ผูตํ่าศักดิ์,  เทวราชผูมีศักดิ์ใหญทีเดียว   พึงมีที่ตนไทรนี้;   เปนการ 
ดีหนอ,  ถาหากเทวราชน้ี  พึงใหน้ําควรด่ืมแตหมูฤษี."  เทวราชนั้นได 
ถวายนํ้าดื่มแลว.   ดาบสคิดถึงนํ้าอาบ.   เทวราชก็ไดถวายนํ้าอาบแมนั้น. 
ตอจากนั้น   ดาบสผูเปนหัวหนา  ก็คิดถึงโภชนะ  เทวราชก็ถวาย 
โภชนะแมนั้น.  ลําดับนั้น  ดาบสน้ัน  ไดมีความปริวิตกน้ีวา  "เทวราชน้ี 
ใหทุกสิ่งท่ีเราคิดแลวและคิดแลว,  เออหนอ   เราพึงเห็นเทวราชน้ัน." 
เทวราชน้ัน   ชําแรกลําตนไม  แสดงตนแลว.   ขณะน้ัน  ดาบสท้ังหลาย 
ถามเทวราชน้ันวา   "ทานเทวราช  ทานมีสมบัติมาก  สมบัตินี้ 
ทานไดแลว  เพราะทํากรรมอะไรหนอ ?"  
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        เทวราช.   ขออยาซักถามเลย  พระผูเปนเจา.  
        ดาบส.   จงบอกมาเถิด  ทานเทวราช. 
        เทวราชนั้น  ละอายอยู  เพราะกรรมที่ตนทําไว  เปนกรรมเล็ก 
นอย   จึงไมกลาจะบอก,   แตเมื่อถูกดาบสเหลาน้ันเซาซ้ีบอย ๆ  เขา 
ก็กลาววา  "ถาเชนนั้น  ขอทานท้ังหลายจงฟง"   ดังน้ีแลว   จึงเลาไป. 
                                      [ประวัติเทวดา] 
        ไดยินวา  เทวราชน้ัน  เปนคนเข็ญใจคนหน่ึง   แสวงหาการงาน 
จางอยู   ไดการงานจางในสํานักของอนาถปณฑิกเศรษฐีแลว  กอ็าศัย 
การงานน้ันเลี้ยงชีวิต.  ตอมา  เมื่อถึงวันอุโบสถวันหน่ึง  อนาถปณฑิก- 
เศรษฐี  มาจากวิหารแลว  ถามวา  "ในวันนี้  ใคร  ๆ  ไดบอกความ 
เปนวันอุโบสถแกลูกจางคนน้ันแลวหรือ ?"    คนในบานตอบวา  "ขา 
แตนาย  ยังไมไดบอก."   อนาถปณฑิกะ  กลาววา  "ถาเชนนั้น  พวก 
เจาจงหุงอาหารเย็นไวสําหรับเขา."  คราวนั้น  คนเหลาน้ันก็หุงขาวสุก 
แหงขาวสารกอบหนึ่งไวเพ่ือชายน้ัน.  ชายน้ัน  ทํางานในปาตลอดวัน 
นั้น   มาในเวลาเย็น  เมื่อเขาคดขาวให  ก็ยังไมบริโภคโดยพลันกอน 
ดวยคิดวา  "เราเปนผูหิวแลว"   คิดวา  "ในวันทั้งหลายอ่ืน   ความ 
โกลาหลใหญ   ยอมมีในเรือนน้ีวา  'ขอทานจงใหขาว  ขอทานจงให 
แกง   ขอทานจงใหกับ,'  ในวันนี้  ทุกคนเปนผูเงียบเสียง  นอนแลว. 
พากันคดอาหารไวเพ่ือเราคนเดียวเทานั้น;   นี้เปนอยางไรหนอ ?"  จึง 
ถามวา   "คนที่เหลือ  บรโิภคแลวหรือ  ?"   คนทั้งหลายตอบวา  
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"ไมบริโภค  พอ." 
        ผูรับจาง.   เพราะเหตุไร  ?  
        คนทั้งหลาย.   ในเรือนนี้  เขาไมหุงอาหารในเย็นวันอุโบสถ 
ทั้งหลาย,   คนทุกคน  ยอมเปนผูรักษาอุโบสถ,  โดยท่ีสุด  เด็กแมผูยัง 
ดื่มนม  ทานมหาเศรษฐี   ก็ใหบวนปาก  ใหใสของมีรสหวาน  ๔  ชนิด๑ 

ลงในปาก  ทาํใหเปนผูรักษาอุโบสถแลว,  เมื่อประทีปซึ่งระคนดวย 
น้ํามันหอม   สวางอยู  เด็กเล็กและเด็กใหญทั้งหลายไปสูที่นอนแลว 
ยอมสาธยายอาการ  ๓๒;  แตวา  พวกเรามิไดทําสติไว  เพ่ือจะนอก 
ความท่ีวันนี้เปนวันอุโบสถแกทาน,   เพราะเหตุนั้น  พวกเราจึงหุงขาว 
ไวเพ่ือทานคนเดียว,  ทานจงรับประทานอาหารน้ันเถิด. 
        ผูรับจาง.  ถาการท่ีเราเปนผูรักษาอุโบสถในบัดนี้  ยอมควรไซร 
แมเราก็พึงเปนผูรักษาอุโบสถ. 
        คนทั้งหลาย.   เศรษฐียอมรูเรื่องนี้. 
        ผูรับจาง.   ถาเชนนัน้ ขอพวกทานจงถามเศรษฐีนั้น. 
        คนเหลาน้ัน  ไปถามเศรษฐีแลว.  เศรษฐีนั้น  กลาวอยางนี้วา 
"ชายน้ัน  ไมบริโภคในบัดนี้  บวนปากแลว  อธิษฐานองคอุโบสถ 
ทั้งหลาย   จักไดอุโบสถกรรมกึ่งหนึง่."   ฝายคนรับจาง  ฟงคําน้ัน 
ไดกระทําตามน้ันแลว.  เมื่อเขาหิวโหยแลว  เพราะทํางานตลอดทั้งวัน 
ลมกําเริบแลวในสรีระ,  เขาเอาเชือกผูกทอง  จับที่ปลายเชือกแลว 
กลิ้งเกลือกอยู.  เศรษฐี  สดับประพฤติเหตุเชนนั้น  มีคนถือคบเพลิง  ให 
 
๑.  คือ  เนยใส   เนยขน   น้ําผ้ึง  น้ําออย.  
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คนถือเอาของมีรสหวาน  ๔  ชนิด   มาสูสํานักของชายนั้น  ถามวา  
"เปนอยางไร ? พอ" 
        ผูรับจาง.  นาย   ลมกําเริบแกขาพเจา. 
        เศรษฐี.  ถาอยางนั้น  เจาจงลุกข้ึน  เค้ียวกินเภสัชนี้. 
        ผูรับจาง.   นาย   แมทานทั้งหลายรับประทานแลวหรือ  ? 
        เศรษฐี.     ความไมสบาย     ของพวกเราไมมี:     เจาเค้ียว 
กินเถิด. 
        เขากลาววา   "นาย  ขาพเจา  เมื่อทําอุโบสถกรรม  ไมไดอาจเพ่ือ 
จะทําอุโบสถกรรมท้ังส้ินได,  แมในอุโบสถกรรมกึ่งหนึ่งของขาพเจา 
อยาไดเปนของบกพรองเลย"  ดังน้ีแลว  ก็ไมปรารถนา   (เพ่ือจะ 
เค้ียวกิน).   ชายน้ัน  แมอันเศรษฐี   กลาวอยูวา  "อยาทําอยางนี้เลย 
พอ"   ก็ไมปรารถนาแลว,   เมื่ออรุณข้ึนอยู   ทํากาละแลว  เหมอืน 
ดอกไมที่เหี่ยวแหงฉะนั้น  เกิดเปนเทวดา  ที่ตนไทรนั้น.   เพราะเหตุนั้น 
เทวดานั้น  ครั้นกลาวเน้ือความน้ีแลว  จึงกลาววา  "เศรษฐีนั้นเปน 
ผูนับถือพระพุทธเจาวาเปนของเรา   นบัถือพระธรรมวาเปนของเรา 
นับถือพระสงฆวาเปนของเรา,   สมบัตินั้น  ขาพเจาไดแลว  ดวยผล 
อันไหลออกแหอุโบสถกรรมกึ่งหนึ่ง  ซึ่งขาพเจาอาศัยเศรษฐีนั้น 
กระทําแลว." 
                           [ดาบสเลื่อมใสออกบวช] 
        ดาบส  ๕๐๐  พอฟงคําวา  "พระพุทธเจา"   กล็ุกข้ึนประคอง  
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อัญชลีตอเทวดา  กลาววา  "ทานพูดวา  'พระพุทธเจา"   ดังน้ีแลว  
ใหเทวดานั้นปฏิญญา  ๓  ครั้งวา   "ขาพเจาพูดวา  'พระพุทธเจา,"  แลว 
เปลงอุทานวา   "แมเสียงกึกกองนี้แล   ก็หาไดยากในโลก"  แลว 
กลาววา   "ทานเทวดา   พวกเรา  เปนผูอันทานใหไดฟงเสียง  ที่ยัง 
มิไดเคยฟงแลว  ในแสนกัลปเปนอเนก."   ลําดับนั้น  พวกดาบส 
ที่เปนอันเตวาสิก  ไดกลาวคําน้ีกะอาจารยวา  "ถาเชนนั้น  พวกเรา 
จงพากันไปสูสํานักของพระศาสดา."   อาจารย   กลาวา  "พอทั้ง 
หลาย   เศรษฐี  ๓  ทาน   เปนผูมีอุปการมากแกพวกเรา,  พรุงน้ี 
พวกเรารับภิกษาในท่ีอยูของเศรษฐีเหลาน้ัน  บอกแมแกเศรษฐีเหลาน้ัน 
แลว   จึงจักไป,   พอทั้งหลาย   พวกพอ   จงยับยั้งอยูกอน."  ดาบส 
เหลาน้ัน    ยบัยั้งอยูแลว,  ในวันรุงข้ึน  พวกเศรษฐี  เตรียมขาวยาคู 
และภัตรแลว  ปูอาสนะไว  รูวา  "วันนี้  เปนวันมาแหงพระผูเปนเจา 
ของเราท้ังหลาย,"   ทําการตอนรับ   ดาบสเหลาน้ันไปสูที่อยู  เชญิ 
ใหนั่ง  ไดถวายภิกษาแลว.  ดาบสเหลาน้ัน   ทําภัตกิจเสร็จแลว 
กลาววา  "ทานมหาเศรษฐีทั้งหลาย  พวกเราจักไป." 
        เศรษฐี.  ทานผูเจริญท้ังหลาย  ทานทั้งหลายรับปฏิญญา   ของ 
พวกขาพเจา  ตลอด  ๔  เดือน   ซึ่งมีในฤดูฝนแลวมิใชหรือ  ? บัดนี้ 
พวกทานจักไปไหน ? 
        ดาบส.  ไดยินวา  พระพุทธเจาเกิดข้ึนแลวในโลก,  พระธรรม 
ก็เกิดข้ึนแลว,   พระสงฆก็เกิดข้ึนแลว,  เพราะฉะนั้น  เราทั้งหลาย 
จักไปสูสํานักของพระศาสดา.  



ประโยค๒ - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๒ - หนาท่ี 64 

        เศรษฐี.   ก็การไปสูสํานักของพระศาสดาพระองคนั้น  ควรแก 
ทานท้ังหลายเทาน้ันหรือ ?  
        ดาบส.  แมคนเหลาอ่ืน  ก็ควร  ไมหาม  ผูมีอายุ. 
        เศรษฐี.   ทานผูเจริญ  ถาเชนนั้น  ขอทานท้ังหลายจงรอกอน 
แมพวกขาพเจา   ทําการตระเตรียมแลว  ก็จะไป. 
        ดาบสเหลาน้ัน   กลาววา  "เมื่อทานท้ังหลายทําการตระเตรียม 
อยู,   ความเน่ินชา  ยอมมีแกพวกเรา,  พวกเราจะไปกอน,  ทานท้ัง 
หลายพึงมาขางหลัง"  ดังน้ีแลว  ก็ไปกอน,   เฝาพระสัมมาสัมพุทธเจา 
ชมเชยแลว ถวายบังคม  นั่ง  ณ  สวนขางหน่ึง. 
        ลําดับนั้น  พระศาสดา   ตรัสอนุปุพพีกถา  แสดงธรรมแกดาบส 
เหลาน้ัน.  ในท่ีสุดแหงเทศนา  ดาบสท้ังปวง  บรรลุพระอรหัตพรอม 
ทั้งปฏิสัมภิทาท้ังหลายแลว   ทลูขอบรรพชา  ไดเปนผูทรงบาตรและ 
จีวร   อันสําเร็จดวยฤทธิ์   ดุจพระเถระมีพรรษาต้ัง  ๑๐๐  ในลําดับ 
แหงพระดํารัสวา  "ทานท้ังหลาย  จงเปนภิกษุมาเถิด." 
                                [สามเศรษฐีสรางวิหาร] 
        เศรษฐีทั้ง  ๓  แมนั้นแล   จัดเกวียนคนละ  ๕๐๐  เลม  บรรทุกเครื่อง 
อุปกรณแกทาน  มีผาเครื่องนุงหม  เนยใส  น้ําผ้ึงและนํ้าออยเปนตน 
ไปถึงเมืองสาวัตถีแลว  เขาไปสูพระเชตวัน   ถวายบังคมพระศาสดา 
สดับธรรมกถาแลว  ในทีสุ่ดแหงกถา  ก็ต้ังอยูในโสดาปตติผล  ถวาย 
ทานอยูในสํานักของพระศาสดาประมาณก่ึงเดือนแลว   ทูลเชญิพระ  
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ศาสดา   เพ่ือประโยชนเสด็จไปสูเมืองโกสัมพี,  เมื่อพระศาสดาจะ  
ประทานปฏิญญา  จึงตรัสวา  "คฤหบดีทั้งหลาย  พระตถาคตท้ังหลาย 
ยอมยินดียิ่งในเรือนวางแล"  จึงทูลวา  "ขอน้ัน  พวกขาพระองค 
ทราบแลว   พระเจาขา  การท่ีพระองคเสด็จมาดวยสาสนที่พวก 
ขาพระองคสงไป   ยอมควร"  ดังน้ีแลว  ไปสูเมืองโกสัมพี   ใหสราง 
มหาวิหาร  ๓  คือ  โฆสกเศรษฐี  ใหสรางโฆสิตาราม,   กุกกุฎเศรษฐี 
ใหสรางกุกกุฎาราม,  ปาวาริกเศรษฐี  ใหสรางปาวาริการาม  แลว 
สงสาสนไปเพ่ือประโยชนแกอันเสด็จมาแหงพระศาสดา. 
        พระศาสดา  ทรงสดับสาสนของเศรษฐีเหลาน้ัน  ก็ไดเสด็จไป 
ในที่นั้นแลว.  เศรษฐีเหลาน้ัน  ตอนรับเชิญใหพระศาสดาเสด็จเขาไป 
ในวิหารแลว  มอบถวาย  ๓  ครั้งวา  "ขาพระองค   ขอถวายวิหารน้ี 
แกภิกษุสงฆอันมาแต   ๔  ทิศ   ซึ่งมีพระพุทธเจาเปนประมุข"  ดังน้ีแลว 
ยอมปฏิบัติตามวาระ  ๆ๑.   พระศาสดา   ยอมประทับอยูในวิหารหน่ึง ๆ 
ทุก ๆ  วัน,   ประทับอยูในวิหารของเศรษฐีคนใด,  ก็ยอมเสด็จเที่ยวไป 
เพ่ือบิณฑบาตที่ประตูเรือนของเศรษฐีคนนั้นแล. 
                      [นายสุมนมาลาการเลี้ยงภิกษุสงฆ] 
        ก็เศรษฐีทั้ง  ๓   คนนั้น  ไดมีนายชางมาลา  ชื่อสุมนะ  เปนผู 
อุปฏฐาก.   นายสุมนมาลาการน้ัน   กลาวกะเศรษฐีเหลาน้ัน  อยางนี้ 
วา  "ขาพเจาเปนผูกระทําการอุปฏฐานทานทั้งหลายตลอดกาลนาน, 
 
๑.  ผลัดเปล่ียนกันปฏิบัติ.  
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เปนผูใครเพ่ือจะยังพระศาสดาใหเสวย:  ขอทานท้ังหลาย  จงใหพระ 
ศาสดาแกขาพเจาวันหน่ึง."  
        เศรษฐีทั้ง  ๓  นั้น  กลาววา  "นาย  ถาเชนนัน้  ทานจงนิมนต 
พระศาสดาเสวยในวันพรุงน้ีเถิด."   นายสุมนมาลากานั้น  รับคําวา 
"ดีแลว   นาย"  ดังน้ี  จึงนิมนตพระศาสดา   ตระเตรียมเครื่อง 
สักการะ.  ในกาลน้ัน  พระราชาพระราชทานกหาปณะ  ๘  กหาปณะ 
ใหเปนคาดอกไมแกนางสามาวดีทุก ๆ วัน.   ทาสีของนางสามาวดีนั้น 
ชื่อนางขุชชุตตรา  ไปสูสํานักของนายสุมนมาลาการ  รับดอกไม 
ทั้งหลายเนืองนิตย.  ตอมา   นายมาลาการ  กลาวกะนางขุชชุตตรานั้น 
ผูมาในวันนั้น  วา  "ขาพเจานิมนตพระศาสดาไวแลว,  วันนี้   ขาพเจา 
จักบูชาพระศาสดาดวยดอกไมอันเลิศ;  นางจงรออยู  เปนผูชวยเหลือ 
ในการเลี้ยงพระ   ฟงธรรม  (เสียกอน)  แลว  จึงรับดอกไมไป." 
นางรับคําวา  "ได." 
        นายสุมนะ   เลี้ยงภิกษุสงฆ  มีพระพุทธเจาเปนประมุขแลว  ได 
รับบาตรเพ่ือประโยชนแกการกระทําอนุโมทนา.  พระศาสดาทรงเร่ิม 
ธรรมเทศนาเปนเครื่องอนุโมทนาแลว.   ฝายนางขุชชุตตรา   สดบั 
ธรรมกถาของพระศาสดาอยูเทียว  ต้ังอยูในโสดาปตติผลแลว.  ใน 
วันทั้งหลายอ่ืน   นางถือเอากหาปณะ  ๔  ไวสําหรับตน  รับดอกไม 
ไปดวยกหาปณะ  ๔.  ในวันนั้น  นางรับดอกไมไปดวยกหาปณะท้ัง  ๘ 
กหาปณะ. 
        ลําดับนั้น  นางสามาวดี  กลาวกะนางขุชชุตตรานั้น   วา  "แม 
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พระราชา   พระราชทานคาดอกไมแกเราเพ่ิมข้ึน  ๒  เทาหรือหนอ ?" 
        ขุชชุตตรา.  หามิได  พระแมเจา.  
        สามาวดี.   เมื่อเปนเชนนี้  เพราะเหตุไร   ดอกไมจึงมากเลา ? 
        ขุชชุตตรา.   ในวันทัง้หลายอ่ืน  หมอมฉันถือเอากหาปณะ  ๔ 
ไวสําหรับตน  นําดอกไมมาดวยกหาปณะ  ๔. 
        สา.  เพราะเหตุไร  ในวันนี้  เจาจึงไมถือเอา  ? 
        ขุช.   เพราะความท่ีหมอมฉันฟงธรรมกถาของพระสัมมาสัมพุทธ- 
เจาแลวบรรลุธรรม. 
        ลําดับนั้น  นางสามาวดี  มิไดคุกคามนางขุชชุตตรานั้นเลย  วา 
"เหวย   นางทาสีผูชั่วราย  เจาจงใหกหาปณะที่เจาถือเอาแลวตลอด 
กาล   มีประมาณเทาน้ี  แกเรา"  กลับกลาววา  "แม  เจาจงทํา 
แมเราทั้งหลายใหดื่มอมฤตรสที่เจาด่ืมแลว,"   เมื่อนางกลาววา  "ถา 
อยางนั้น  ขอพระแมเจา  จงยังหมอมฉันใหอาบนํ้า"   จึงใหนางอาบ 
น้ํา  ดวยหมอน้ําหอม  ๑๖  หมอแลว  รับสั่งใหประทานผาสาฎกเน้ือ 
เกลี้ยง  ๒   ผืน.  นางขุชชุตตรานั้น  นุงผืนหน่ึง  หมผืนหน่ึง  ใหปูอาสนะ 
แลว   ใหนําพัดมาอันหน่ึง  นั่งบนอาสนะ   จับพันอันวิจิตร  เรียก 
มาตะคาม  ๕๐๐  มาแลว  แสดงธรรมแกหญิงเหลาน้ัน  โดยทํานองที่ 
พระศาสดาทรงแสดงแลวน้ันแล.   หญิงแมทั้งปวงเหลาน้ัน   ฟงธรรม- 
กถาของนางแลว  ก็ต้ังอยูในโสดาปตติผล.   หญิงแมทั้งปวงเหลาน้ัน 
ไหวนางขุชชุตตราแลว  กลาววา  "แม  จําเดิมแตวันนี้  ทานอยา 
ทําการงานอันเศราหมอง  (งานไพร ๆ),   ทานจงตองอยูในฐานะแหง  
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มารดาและฐานะแหงอาจารยของพวกขาพเจา  ไปสูสํานักพระศาสดา 
ฟงธรรมที่พระศาสดาทรงแสดงแลว  จงกลาวแกพวกขาพเจา."   นาง  
ขุชชุตตรา  กระทําอยูอยางนั้น  ในกาลอื่น  ก็เปนผูทรงพระไตรปฎก 
แลว. 
                    [นางขุชชุตตาเลิศในทางแสดงธรรม] 
        ตอมา  พระศาสดา   ทรงตั้งนางขุชชุตตรานั้นไวในเอตทัคคะ 
วา  "ภิกษุทั้งหลาย   นางขุชชุตตรานี้นั้น   เปนผูเลิศกวาบรรดา 
อุบาสิกา   สาวิกา  ของเรา  ผูเปนธรรมกถิกา  [แสดงธรรม- 
กถา].๑   หญงิ  ๕๐๐  แมเหลาน้ันแล   กลาวกะนางขุชชุตตรานั้นอยางนี้ 
วา   "แม  พวกขาพเจาใครเพ่ือจะเฝาพระศาสดา,   ขอทานจงแสดง 
พระศาสดาน้ัน  แกขาพเจาท้ังหลาย,  พวกขาพเจาจะบูชาพระศาสดา 
นั้น  ดวยเครือ่งสักการบูชา  มีของหอมและระเบียบดอกไมเปนตน." 
        ขุชชุตตรา.  แมเจาทั้งหลาย  ชื่อวาราชสกุล  เปนของหนัก. 
ขาพเจาไมอาจเพ่ือจะพาทานท้ังหลายไปภายนอกได. 
        พวกหญิง.  แม  ทานอยูใหพวกขาพเจาฉิบหายเสียเลย,  ขอ 
ทานจงแสดงพระศาสดาแกพวกขาพเจาเถิด. 
        ขุชชุตตรา.  ถาอยางนั้น   การแลดู  เปนการทีท่านอาจ  [ทําได] 
ดวยชองมีประมาณเทาใด,   จงเจาะชองมีประมาณเทาน้ัน  มีฝาหอง 
เปนที่อยูของพวกทาน,   ใหนําของหอมและระเบียบดอกไมเปนตนมา 
 
๑.  นัยหนึ่ง  แปลวา  "ภิกษุท้ังหลาย   บรรดาอุบาสิกา  สาวิกา  ของเรา  ผูกลาวธรรม 
ท้ังหลาย   นางขุชชุตตรานี้  เปนผูเลิศ"  
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แลว   ยืนอยูในที่นั้น  ๆ  จงแลดู  จงเหยียดหัตถทั้ง  ๒  ออกถวายบังคม 
และจงบูชาพระศาสดา  ผูเสด็จไปสูเรือนของเศรษฐีทั้ง ๓.  
        หญิงเหลาน้ัน   กระทําอยางนั้นแลว  แลดูพระศาสดาผูเสด็จไป 
และเสด็จมาอยู  ถวายบังคม  และบูชาแลว. 
                                   [ประวัติหนาตาง] 
        ตอมาวันหน่ึง  พระนางมาคันทิยา  เสด็จออกเดินจากพ้ืน 
ปราสาทของตนไปสูที่อยูของหญิงเหลาน้ัน  เห็นชองในหองท้ังหลาย 
แลว   จึงถามวา  "นี้อะไรกัน ?"   เมื่อหญิงเหลาน้ัน  ผูไมรูความ 
อาฆาตที่พระนางนั้นผูกไวในพระศาสดา  จึงตอบวา  "พระศาสดา 
เสด็จมาสูนครนี้,   พวกหมอมฉันยืนอยูในที่นี้   ยอมถวายบังคมและ 
บูชาพระศาสดา"   ดังน้ีแลว  คิดวา  "พระสมณโคดม  ชื่อวามา 
แลวสูนครน้ี,  บัดนี้เราจักกระทํากรรมท่ีควรทําแกพระสมณโคดมน้ัน 
แมหญิงเหลาน้ี  ก็เปนอุปฏฐายิกา  ของพระสมณโคดมน้ัน,  เราจัก 
รูกรรมที่พึงทําแมแกหญิงเหลาน้ี"   จึงไปกราบทูลแดพระราชา   วา 
"ขาแตมหาราช  หญิง  ๕๐๐  รวมทั้งพระนางสามาวดี   มีความ 
ปรารถนาในภายนอก,  พระองคจักไมมีพระชนมโดย ๒-๓   วันเปน 
แน."   พระราชา  ไมทรงเชื่อแลว  ดวยทรงพระดําริวา  "หญิงเหลา 
นั้น  จักไมทาํกรรมเห็นปานน้ี."   แมเม่ือพระนางมาคันทิยากราบทูล 
อีก   ก็ไมทรงเชื่ออยูนั่นเอง. 
        ลําดับนั้น  พระนางคันทิยา  จึงกราบทูลพระราชานั้น  ผูแม  
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เมื่อตนกราบทูลอยางน้ีถึง  ๓  ครั้ง   กไ็มทรงเชื่อ  วา  "ถาพระองคไม 
ทรงเชื่อ  (คํา)   หมอมฉันไซร,   ขาแตมหาราช  ของพระองค  จง 
เสด็จไปสูที่อยูของหญิงเหลาน้ันแลว  ทรงใครครวญดูเถิด."  พระ 
ราชาเสด็จไปทอดพระเนตรเห็นชองในหองทั้งหลาย   จึงตรัสถามวา 
"นี่อะไรกัน ?"   เมื่อหญิงเหลาน้ัน  กราบทูลเนื้อความน้ันแลว,  ไม 
ทรงพิโรธตอหญิงเหลานั้น  มิไดตรสัอะไร ๆ  เลย,   รับสั่งใหปดชอง 
ทั้งหลายเสีย   แลวใหทําหนาตางมีชองนอยไวในหองทั้งปวง.  ไดยินวา 
หนาตางมีชองนอยท้ังหลาย   เกิดข้ึนแลวในกาลน้ัน. 
                       [พระศาสดาผจญกับการแกแคน] 
        พระนางมาคันทิยา   ไมอาจเพ่ือจะทําอะไร ๆ  แกหญิงเหลาน้ัน 
ได   ก็ดําริวา  "เราจักทํากรรมท่ีควรทําแกพระสมณโคดมใหได" 
จึงใหคาจางแกชาวเมืองแลวกลาววา  "พวกเจาพรอมดวยพวกผูชาย 
ที่เปนทาสและกรรมกร   จงดา  ปริภาษ  พระสมณโคดมผูเขาไปสูภายใน 
พระนครเที่ยวอยู  ใหหนีไป."  พวกมิจฉาทิฏฐิผูไมเลื่อมใสในรัตนะ  ๓ 
ก็ติดตามพระศาสดาผูเสด็จไปสูภายในพระนคร  ดาอยู  บริภาษอยู 
ดวยวัตถุสําหรับดา  ๑๐ อยางวา 
        "๑.  เจาเปนโจร 
        ๒.  เจาเปนพาล 
        ๓.  เจาเปนบา 
        ๔.  เจาเปนอูฐ  
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        ๕.  เจาเปนวัว  
        ๖.  เจาเปนลา 
        ๗.  เจาเปนสัตวนรก 
        ๘.  เจาเปนสัตวดิรัจฉาน 
        ๙.  สุคติของเจาไมมี 
        ๑๐.  เจาหวังไดทุคติอยางเดียว." 
        ทานพระอานนท  ฟงคํานั้นแลว  ไดทราบทูลคําน้ีกะพระศาสดา 
วา  "ขาแตพระองคผูเจริญ  ชาวเมืองเหลาน้ี  ยอมดา  ยอมบริภาษ 
พวกเรา,  พวกเราจะไปในที่อ่ืนจากท่ีนี้." 
        พระศาสดา  ตรัสถามวา  "เราจะไปท่ีไหน ?  อานนท." 
        พระอานนท   กราบทูลวา  "ไปเมืองอ่ืน   พระเจาขา." 
        พระศาสดา.   เมื่อพวกมนุษยในเมืองนั้นดาอยู,  เราจักไปในที่ 
ไหนกันอีกเลา ?  อานนท.         
        พระอานนท.   ไปสูเมืองอ่ืน   แมจากเมืองนั้น  พระเจาขา. 
        พระศาสดา.  เมื่อพวกมนุษยในเมืองนั้นดาอยู,  เราจักไปในที่ 
ไหนกันเลา ? 
        พระอานนท.   ไปเมืองอ่ืน  จากเมืองนั้น  พระเจาขา. 
        พระศาสดา.  อานนท  การทําอยางนี้  ไมควร;  อธิกรณเกิดข้ึน 
ในที่ใด,   เมื่ออธิกรณนั้นสงบระงับแลวในที่นั้นแล   จึงควรไปใน 
ที่อ่ืน ;   อานนท  ก็พวกเหลาน้ัน  ใครเลา ?  ดา. 
        พระอานนท.   ขาแตพระองคผูเจริญ   พวกเหลาน้ัน  ทุกคนจน 
กระทั่งพวกทาสและกรรมกร  ดา.  
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        พระศาสดา   ตรัสวา  "อานนท   เราเปนเชนกับชางตัวกาวลง  
สูสงคราม,  ก็การอดทนลูกศรอันมาจาก  ๔  ทิศ  ยอมเปนภาระของชาง 
ซึ่งกาวลงสูสงคราม  ฉันใด   ชื่อวาการอดทนตอถอยคําอันคนทุศีลเปน 
อันมากกลาวแลว  ก็เปนภาระของเราฉันนั้นเหมือนกัน"  ดังน้ีแลว  เมื่อ 
ทรงปรารภพระองคแสดงธรรมไดภาษิตคาถา  ๓  เหลาน้ีในนาควรรค๑วา 
        "เราจักอดกลั้นถอยคําลวงเกิน   ดังชางอดทน 
        ลูกศร   ซึ่งตกไปจากแลงในสงคราม,   เพราะคน 
        เปนอันมาก   เปนผูทุศีล,   ราชบรุุษท้ังหลาย  ยอม 
        นําพาหนะท่ีฝกแลวไปสูที่ประชุม,   พระราชา 
        ยอมเสด็จขึ้นพาหนะที่ฝกแลว;    ในหมูมนษุย 
        ผูใดอดกล้ันถอยคําลวงเกินได,    ผูนั้นชื่อวาฝก 
        (ตน)   แลว  เปนผูประเสริฐสุด.  มาอัสดร 
        ที่ฝกแลวเปนสัตวประเสริฐ.   มาอาชาไนย  มา 
        สินธพที่ฝกแลว  เปนสัตวประเสริฐ,  พระยาชาง 
        ชาติกุญชรท่ีฝกแลว  ก็เปนสัตวประเสริฐ,   (แต) 
        ผูฝกตนเองไดแลว  ประเสริฐกวาน้ัน." 
        ธรรมกถาไดมีประโยชนแกมหาชนผูถึงพรอมแลว,   พระศาสดา 
ครั้นทรงแสดงธรรมอยางนั้นแลว  ตรัสวา  "อานนท   เธออยาคิด 
แลว,    พวกเหลาน้ัน  จักดาไดเพียง  ๗  วันเทาน้ัน  ในวันที ่ ๗  จักเปน 
ผูนิ่ง ;   เพราะวา  อธิกรณซึ่งเกิดข้ึนแกพระพุทธเจาทั้งหลาย  ยอมไม 
เกิน  ๗  วันไป." 
         
๑.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๗๕.  
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                   [พระนางมาคันทิยาหาความดวยเรื่องไก]  
        พระนางมาคันทิยา  ใหคนดาพระศาสดาแลว  (แต)   ไมอาจให 
หนีไปได  จึงคิดวา  "เราจักทําอยางไรหนอ ?"   ดังน้ีแลว  คิดวา 
"หญิงเหลาน้ี   เปนผูอุปถัมภพระสมณโคดมนั้น,   เราจักทําความ 
ฉิบหายใหแกหญิงเหลาน้ัน"   วันหน่ึง  เมื่อทําการรับใชอยูในท่ีเปนที่ 
เสวยนํ้าจัณฑแหงพระราชา   สงขาวไปแกอาววา  "โปรดทราบวา 
ฉันมีความตองการดวยไกทั้งหลาย,   ขออาวจงนําเอาไกตาย  ๘  ตัว 
ไกเปน  ๘  ตัวมา,  ก็แลครั้นมาแลว  จงยืนอยูที่สุดบันได  บอกความ 
ที่ตนมาแลว แมเม่ือทรงรับสั่งวา  ' จงเขามา, '  ก็อยาเขาไป  จงสงไก 
เปน ๘ ตัวไปกอน   สงไกตายนอกน้ีไปภายหลัง,"   และนางได 
ประทานสินจางแกคนใชดวยส่ังวา  "เจาพึงกระทําตามคําของเรา." 
        นายมาคันทิยะมาแลว  ใหทูลแดพระราชาใหทรงทราบ,   เมื่อ 
รับสั่งวา  "จงเขามา"   ก็กลาววา  "เราจักไมเขาไปสูที่เปนที่เสวย 
น้ําด่ืมของพระราชา."   ฝายพระนางมาคันทิยา   สงคนใชไปดวยคําวา 
"พอ  เจาจงไปสูสํานักแหงอาวของเรา."   เขาไปแลว  นําไกเปน  ๘  ตัว 
ซึ่งนายมาคันทิยะน้ันใหแลวมา  กราบทูลวา  "ขาแตสมมติเทพ   ทาน 
ปุโรหิต   สงเครื่องบรรณาการมาแลว."   พระราชา  ตรัสวา  "ดีแท 
แกงออมเกิดข้ึนแกพวกเราแลว,   ใครหนอแล ?  ควรแกง."  พระนาง 
มาคันทิยา   กราบทูลวา  "ขาแตมหาราช  หญิง  ๕๐๐  มีพระนางสามาวดี 
เปนประมุข   เปนผูไมมีการงานเที่ยวเตรอยู,   ขอพระองคจงสงไปให 
แกหญิงเหลานั้น ;    หญิงเหลาน้ันแกงและจักนํามา  (ถวาย)."  พระ  
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ราชาทรงสงไปดวยพระดํารัสวา  "เจาจงไปใหแกหญิงเหลาน้ัน, ได 
ยินวา  หญิงเหลาน้ัน  จงอยาใหในมือคนอ่ืน   จงฆาแกงทีเดียว."  
คนใชรับพระดํารัสวา  "ดีละ   พระเจาขา"   แลวไปบอกอยางนั้น 
เปนผูอันหญิงเหลาน้ัน  คัดคานแลววา  "พวกฉันไมทําปาณาติบาต" 
จึงมาทูลความนั้นแดพระราชา.  พระนางมาคันทิยา  กราบทูลวา 
"ขาแตมหาราช  พระองคเห็นไหม  ?  บัดนี้  พระองคจักทรงทราบ 
การทําหรือไมทําปาณาติบาตแหงหญิงเหลาน้ัน,   ขอพระองคจงรับสั่ง 
วา  'หญิงเหลาน้ันจงแกงสงไปถวายแกพระสมณโคดม'   ดังน้ีเถิด  พระ 
เจาขา." 
        พระราชาตรัสอยางนั้นแลวสงไป.   คนใชนอกน้ี   ถือทําเปน 
เดินไปอยู  ไปแลว  ใหไกเหลาน้ันแกปุโรหิต   รับไกตายไปสูสํานัก 
ของหญิงเหลาน้ัน  กลาววา  "ไดยินวา  พวกทานแกงไกเหลาน้ีแลว 
จงสงไปสูสํานักพระศาสดา."  หญิงเหลาน้ันกลาวรับรองวา  "นํา 
มาเถิด   นาย   ชื่อวาการแกงไกตายน้ีเปนกิจของพวกเรา"  ดังน้ี 
แลว   ก็รับไว.  คนใชนั้นมาสูสํานักของพระราชา  อันพระราชา  ตรัส 
ถามวา  "เปนอยางไร ?  พอ"   จึงกราบทูลวา  "เมื่อขาพระองค 
เพียงกลาววา  'พวกทาน   จงแกงสงไปถวายพระสมณโคดม'   เทา 
นั้น,   หญิงเหลาน้ัน   ก็สวนทางมารับเอาแลว."   พระนางมาคันทิยา 
กราบทูลวา  "ขาแตมหาราช   จงดูเถิด,  หญิงเหลาน้ัน  หาทําให 
แกบุคคลเชนพระองคไม;    เมื่อหมอมฉัน  ทูลวา  'หญิงเหลานั้น 
มีความปรารถนาในภายนอก,'   พระองคก็ไมทรงเชื่อ."   พระราชา  



ประโยค๒ - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๒ - หนาท่ี 75 

แมทรงสดับคําน้ัน  ก็ไดทรงอดกลั้นนิ่งไวเชนเดิม.   พระนางมาคันทิยา 
คิดวา  "เราจะทําอยางไรหนอแล ?"  
                    [พระนางมาคันทิยาหาความดวยเรื่องงู] 
        ก็ในกาลน้ัน  พระราช  ยอมทรงยับยั้งอยูตลอด  ๗  วัน  ตาม 
วาระกัน  ณ  พ้ืนปราสาทแหงหญิงท้ัง  ๓  นั้น  คือ  พระนางสามาวดี  พระ 
นางวาสุลทัตตาและพระนางมาคันทิยา.  ลําดับนั้น  พระนางมาคันทิยา 
รูวา  "พรุงนี้  หรือมะรืนนี ้  พระราชาจักเสด็จไปสูพ้ืนปราสาทของ 
พระนางสามาวดี"  จึงสงขาวไปแกอาววา  "โปรดทราบวา  ฉันมี 
ความตองการดวยงู,   ขออาวถอนเข้ียวงูทั้งหลายแลวสงงูไปตัวหน่ึง." 
นายมาคันทิยะ  กระทําอยางนั้นแลว  สงไป.  พระราชาทรงถือเอา 
พิณหัสดีกันตเทียว  เสด็จไปสูที่เปนที่เสด็จไปของพระองค.   ในราง 
พิณน้ันมีชอง ๆ  หน่ึง.  พระนางมาคันทิยา  ปลอยงูเขาไปทางชองนั้น 
แลวปดชองเสียดวยกลุมดอกไม.   งูไดอยูในภายในพิณน้ันเองตลอด 
๒-๓  วัน.  ในวันเสด็จไปแหงพระราชา  พระนางมาคันทิยา  ทูลถาม 
วา  "ขาแตสมมติเทพ   วันนี้  พระองคจักเสด็จไปสูปราสาทของ 
มเหสีคนไหน ?"   เมื่อตรัสตอบวา   "ของนางสามาวดี,"   จึงกราบ 
ทูลวา  "ขาแตมหาราช   วันนี้  หมอมฉันเห็นสุบินไมเปนที่พอใจ, 
ขาแตสมมติเทพ   พระองคไมอาจเสด็จไปในท่ีนั้นได   พระเจาขา." 
พระราชา  ตรัสวา  "เราจักไปใหได."   พระนางหามไวถึง  ๓  ครั้ง 
แลว  ทลูวา  "เมื่อเปนเชนน้ี  แมหมอมฉันจักไปกับพระองคดวย,"  
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แมพระราชาใหกลับอยูกไ็มกลับ   ทราบทูลวา  "หมอมฉันไมทราบวา 
'จักมีเหตุอะไร ?'    พระเจาขา"   ดังน้ันแลว  ก็ไดไปกับพระราชา  
จนได.  พระราชาทรงผา   ดอกไม  ของหอม   และเครื่องอาภรณ  ซึ่ง 
หมูหญิงรวมดวยพระนางสามาวดีถวาย  เสวยโภชนะอันดี   วางพิณ 
ไวเบ้ืองบนพระเศียร   แลวบรรทมบนที่บรรทม.  พระนางมาคันทิยา 
ทําเปนเดินไปมา  ไดนํากลุมดอกไมออกจากชองพิณ.  งู   อดอาหาร 
ถึง  ๒-๓  วัน  เลื้อยออกมาจากชองนั้นพน  (พิษ)  แผพังพาน  นอน 
บนพระแทนที่บรรทมแลว.   พระนางมาคันทิยา  เห็นงูนั้น  ก็รองแหว 
ข้ึนวา  "งู  พระเจาขา"   เมื่อจะดาพระราชาและหญิงเหลาน้ัน  จึง 
กลาววา  "พระเจาแผนดินโงองคนี้  ไมมีวาสนา  ไมฟงคําพูดของเรา 
แมอีกหญิงเหลาน้ี  ก็เปนคนไมมีสิริ   หัวด้ือ,   ไมฟงคําพูดของเรา 
จากสํานักของพระเจาแผนดินหรือ  ?   พวกเจา  เมื่อพระเจาแผนดิน 
พระองคนี้  พอสวรรคตแลว  จักเปนอยูสบายหรือหนอ ?  เมื่อพระ 
เจาแผนดินยังทรงพระชนมอยู  พวกเจาเปนอยูลําบากหรือ ?   วันนี้ 
เราเห็นการฝนรายแลว,  พระองคเอย  พระองคไมทรงฟงเสียงของ 
หมอมฉันแมผูวิงวอนอยูวา   'ไมควรเสด็จไปปราสาทของพระนาง 
สามาวดี." 
                  [พระเจาอุเทนลงโทษพระนางสามาวดี] 
        พระราชา  ทอดพระเนตรเห็นงูแลว  ก็ทรงสะดุงพระหฤทัย 
กลัวแตมรณะ   ไดเปนประดุจลุกโพลงดวยความพิโรธวา  "หญิง  
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เหลาน้ี   มาทํากรรมแมเห็นปานน้ี,  ชิ  ช ิ  เราก็ชัว่ชา  ไมเชื่อคําของ  
นางมาคันทิยานี้  แมผูบอกความท่ีหญิงเหลาน้ีเปนคนลามก,  ครั้งกอน 
มันเจาะชองไวในหองทั้งหลายของตนน่ังอยูแลว,   เมื่อเราสงไกไปให 
ก็สงคืนมาอีก,   วันนี้ปลอยงูไวบนที่นอน. 
        ฝายพระนางสามาวดี   ก็ไดใหโอวาทแกหญิง  ๕๐๐  วา  "แม 
ทั้งหลาย  ทีพ่ึ่งอ่ืนของพวกเราหามีไม,   ทานท้ังหลายจงยังเมตตา- 
จิตอันสม่ําเสมอนั่นแล   ใหเปนไปในพระราชาผูเปนจอมแหงนรชน 
ในพระเทวีและในตน,   ทานท้ังหลายอยาทําความโกรธตอใคร ๆ." 
พระราชา  ทรงถือธนูมีสัณฐานดังงาชาง  (หรือเขาสัตว)  ซึ่งมี 
กําลัง  (แหงการโกง)   ของคนพันหน่ึง  ทรงข้ึนสายแลวพาดลูกศร 
อันกําซาบดวยยาพิษ   ทาํพระนางสามาวดีไว  ณ  เบื้องหนา  ใหหญิงเหลา 
นั้นทุกคน  ยนืตามลําดับกันแลว  จึงปลอยลูกศรไปท่ีพระอุระของ 
พระนางสามาวดี.  ลกูศรนั้น  หวนกลบับายหนาสูทางที่ตนมาเทียว 
ประดุจจะเขาไปสูพระหทัยของพระราชา  ไดต้ังอยูแลวดวยเมตตา- 
นุภาพ  ของพระนางสามาวดีนั้น.  พระราชา  ทรงพระดําริวา  "ลูกศร 
ที่เรายิงไป   ยอมแทงทะลุไปไดแมซึ่งศิลา,  แมฐานะท่ีจะกระทบ 
ในอากาศก็ไมมี,   ก็เม่ือเปนเชนนี้  ลกูศรน้ี  กลับมุงหนามาสูหัวใจ 
ของเรา  (ทําไม ?);  แทจริง    แมศรลกูนี้  ไมมีจิต   ไมใชสัตว 
ไมใชของมีชีวิต  ยังรูจักคุณของนางสามาวดี,   ตัวเรา  แมเปนมนุษย 
ก็หารู  (คุณ)  ไม."  
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พระเจาอุเทนประทานพรแกพระนางสามาวดี  
        ทาวเธอท้ิงธนูเสีย   ทรงประคองอัญชล ี  นั่งกระหยงแทบบาท- 
มูลของพระนางสามาวดี  ตรัสคาถานี้วา 
        "เราฟนเฟอน   เลือนหลง,  ทิศท้ังปวง  ยอม 
        มืดต้ือแกเรา,    สามาวดีเอย   เจาจงตานทาน 
        เราไว,  และเจาจงเปนที่พ่ึงของเรา." 
        พระนางสามาวดี  สดับพระดํารัสของทาวเธอแลวก็มิไดกราบ 
ทูลวา  "ดีแลว  สมมติเทพ   พระองคจงถึงหมอมฉันเปนที่พึงเถิด," 
(แต)  กราบทูลวา  "ขาแตมหาราช  หมอมฉันถึงผูใดวาเปนที่พ่ึง 
แมพระองคก็จะถึงผูนั้นแล  วาเปนที่พ่ึงเถิด." 
        "พระนางสามาวดี   ผูเปนสาวิกาของพระสัมมา- 
        สมัพุทธเจา  ครั้นกลาวคําน้ีแลว  ก็กลาววา 
        "พระองค   อยาทรงถึงหมอมฉันเปนที่พ่ึงเลย, 
        หมอมฉันถึงผูใดวาเปนที่พ่ึง,    ขาแตมหาราช 
        ผูนั่นคือพระพุทธเจา,    พระพุทธเจาน่ันเปนผู 
        เย่ียมยอด,   ขอพระองคทรงถึงพระพุทธเจา 
        พระองคนั้นเปนที่พ่ึงดวย,   ทรงเปนที่พ่ึงของ 
        หมอมฉันดวย." 
        พระราชา   ทรงสดับคําของพระนางสามาวดีนั้นแลว   จึงตรัสวา 
"บัดนี้  เรายิ่งกลัวมากข้ึน"   แลวตรัสคาถานี้วา 
        "เรานี้เลือนหลงยิ่งขึ้น,   ทิศท้ังปวงยอมมือต้ือ  
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        แกรา,   สามาวดีเอย   เจาจงตานทานเราไว 
        และเจาจงเปนที่พ่ึงของเรา."    
        ลําดับนั้น  พระนางสามาวดีนั้น  ก็ทูลถามทาวเธออีก  โดยนัย 
กอนน้ันแล,   เมื่อทาวเธอตรัสวา  "ถาเชนนั้น  เราขอถึงเจาและพระ 
ศาสดาวาเปนที่พ่ึง  และเราจะใหพรแกเจา"   ดังน้ีแลว  จึงกราบทูล 
วา  "ขาแตมหาราช   พรจงเปนสิ่งอันหมอมฉันไดรับเถิด."  ทาวเธอ 
เสด็จเขาไปเฝาพระศาสดา  ทรงถึง  (พระองค)  เปนสรณะแลว  ทรง 
นิมนต  ถวายทานแดภิกษุสงฆสิ้น ๗  วันแลว  ทรงเรียกพระนาง 
สามาวดีมา  ตรัสวา  "เจาจงลุกข้ึนรับพร."  พระนางสามาวดี  กราบ 
ทูลวา  "ขาแมมหาราช  หมอมฉันไมมีความตองการดวยส่ิงทั้ง 
หลายมีเงินเปนตน,   แตขอพระองคจะพระราชทานพรน้ีแกหมอมฉัน: 
(คือ)   พระศาสดาพรอมทั้งภิกษุ  ๕๐๐  รูป  จะเสด็จมา  ณ  ทีน่ี้เนืองนิตย 
ได   โดยประการใด,   ขอพระองคทรงกระทําโดยประการน้ันเถิด, 
หมอมฉัน   จักฟงธรรม."   พระราชา  ถวายบังคมพระศาสดาแลว 
ทูลวา  "ขาแตพระองคผูเจริญ   ขอพระองคจงเสด็จมาในท่ีนี้เนือง 
นิตยพรอมดวยภิกษุ  ๕๐๐   รูป.   เหลาหญิง   ซึ่งรวมทั้งพระนางสามาวดี 
เขาดวย  กลาววา  'หมอมฉันจักฟงธรรม." 
        พระศาสดา.   มหาบพิตร  ธรรมดาการไปในท่ีเดียวเนืองนิตย 
ยอมไมควรแกพระพุทธเจาท้ังหลาย.   เพราะมหาชนหวังเฉพาะ  (พระ 
พุทธเจา)  อยู. 
        พระราชา. ขาแตพระองคผูเจริญ   ถาอยางนั้น  ขอพระองค  
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ทรงสั่งภิกษุไวรูปหน่ึงเถิด. 
        พระศาสดา   ทรงสัง่พระอานนทเถระแลว.  จําเดิมแตนั้น  พระ  
อานนทเถระน้ัน  ก็พาภิกษุ ๕๐๐  รูป   ไปสูราชสกลุเนืองนิตย;  พระ 
เทวีแมเหลานั้น   เลี้ยงพระเถระพรอมท้ังบริวาร  ฟงธรรมอยูเนืองนิตย. 
                    [พระราชาทรงถวายจีวรแกพระอานนท] 
        วันหน่ึง  หญิงเหลาน้ัน  ฟงธรรมกถาของพระเถระแลว  เลือ่มใส 
ไดกระทําการบูชาธรรมดวยผาอุตตราสงค  ๕๐๐  ผืน.   อุตตราสงค 
ผืนหน่ึง ๆ   ยอมมีคาถึง  ๕๐๐.  พระราชาไมทรงเห็นผาสักผืนหน่ึงของ 
หญิงเหลาน้ัน  จึงตรัสถามวา  "ผาอุตตราสงคอยูที่ไหน ?" 
        พวกหญิง.   พวกหมอมฉันถวายแลวแดพระผูเปนเจา. 
        พระราชา.   พระผูเปนเจาน้ัน   รับทั้งหมดหรือ  ? 
        พวกหญิง.   เพคะ  รับ  (ทั้งหมด). 
        พระราชา   เสด็จเขาไปหาพระเถระแลว   ตรสัถามความที่หญิง 
เหลาน้ัน   ถวายผาอุตตราสงค   ทรงสดับความท่ีผาอันหญิงเหลาน้ันถวาย 
แลว   และความท่ีพระเถระรับไวแลว   จึงตรัสถามวา   "ทานผู 
เจริญ   ผาท้ังหลายมากเกินไปมิใชหรอื  ?  ทานจักทําอะไรดวยผามี 
ประมาณเทานี้ ?" 
        พระเถระ.   มหาบพิตร  อาตมภาพ  รับผาไวพอแกอาตมภาพ 
แลว  จักถวายผาท่ีเหลือแกภิกษุทั้งหลายผูมีจีวรเกา. 
        พระราชา. ภิกษุทั้งหลาย  จักทําจีวรเกาของตนใหเปนอะไร ? 
        พระเถระ.  เธอจักใหแกภิกษุผูมีจีวรเกากวาทั้งหลาย.  
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        พระราชา.  ภิกษุเหลาน้ันจักทําจีวรเกาของตนใหเปนอะไร ?  
        พระเถระ.  เธอจักทําใหเปนผาปูนอน. 
        พระราชา.  เธอจักทําผาปูนอนเกาใหเปนอะไร  ? 
        พระเถระ.  เธอจักทําใหเปนผาปูพ้ืน. 
        พระราชา.  เธอจักทําผาปูพ้ืนเกาใหเปนอะไร  ? 
        พระเถระ.  ขอถวายพระพร  เธอจักทําใหเปนผาเช็ดเทา. 
        พระราชา.  เธอจักทําผาเช็ดเทาเกาใหเปนอะไร  ? 
        พระเถระ.  เธอจักโขลกใหละเอียด๑แลว   ผสมดวยดินเหนียว 
ฉาบฝา. 
        พระราชา.  ทานผูเจริญ   ผาท้ังหลายท่ีถวายแดพวกพระผูเปนเจา 
จักไมเสียหาย  แมเพราะทํากรรมมีประมาณเทาน้ันหรือ ? 
        พระเถระ.  อยางนั้น  มหาบพิตร. 
        พระราชา.  ทรงเลื่อมใสแลว   รบัสั่งใหนําผา  ๕๐๐  อ่ืนอีกมาก 
ใหต้ังไวแทบบาทมูลของพระเถระแลว. 
        ไดยินวา  พระเถระไดผามีคาถึง ๕๐๐  ซึ่งพระราชาทรงวางไว 
แทบบาทมูลถวายโดยสวน  ๕๐๐  ถึง  ๕๐๐  ครั้ง,   ไดผามีคาถึงพันหน่ึง 
ซึ่งพระราชาทรงวางไวแทบบาทมูลถวายโดยสวนพันหน่ึง  ถึงพันครั้ง, 
ไดผามีคาถึงแสนหนึ่ง   ซึ่งพระราชาทรงวางไวแทบบาทมูลถวายโดย 
สวนแสนหน่ึง  ถึงแสนครั้ง.   ก็ชื่อวาการนับผาที่พระเถระไดแลวโดย 
นัยเปนตนวา  '๑-๒-๓-๔-๕-๑๐  ดังนี้   ยอมไมมี;  ไดยินวา   เมื่อพระ 
 
๑.   ขณฺฑาขณฑฺิก   แปลวา  ใหเปนทอนและหาทอนมิได.  
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ตถาคตปรินิพพานแลว,   พระเถระเท่ียวไปท่ัวชมพูทวีป   ไดถวาย  
บาตรและจีวรท้ังหลาย  ซึง่เปนของ ๆ  ตนน่ันแล  แกภิกษุทั้งหลาย 
ในวิหารท้ังปวงแลว. 
                          [พระนางสามาดีถูกไฟคลอก] 
        พระนางมาคันทิยา  คิดวา "เราทําสิ่งใด,  สิ่งน้ันมิไดเปนอยาง 
นั้น    กลับเปนอยางอ่ืนไป;  เราจักทําอยางไรหนอแล ?"   ดังน้ีแลว 
คิดวา  "อุบายนี้   ใชได"  เมื่อพระราชาเสด็จไปสูที่ทรงกีฬาในพระ 
ราชอุทยาน   จึงสงขาวไปแกอาวา   "ขออาจงไปปราสาทของนาง 
สามาวดี   ใหเปดเรือนคลังผาและเรือนคลังนํ้ามันแลว   ชุบผาใน 
ตุมน้ํามันและพันเสา   ทําหญิงท้ังหมดเหลานั้นไวโดยความเปนอันเดียว 
กัน  ปดประตู  ลั่นยนตในภายนอก   เอาคบไฟมีดาม   จุดไฟตําหนัก 
ลงไปเสีย."   นายมาคันทิยะน้ัน   ข้ึนสูปราสาท  ใหเปดเรือนคลังท้ัง 
หลาย   ซุบผาในตุมน้ํามันแลวเริ่มพันเสา. 
        ลําดับนั้น  หญิงท้ังหลาย  มีพระนางสามาวดีเปนประมุข  กลาว 
กะนายมาคันทิยะอยูวา   "นี่อะไรกัน ? อา"    เขาไปหาแลว.   นาย 
มาคันทิยะ  กลาวอยางนี้วา   "แมทั้งหลาย   พระราชารับสั่งใหพันเสา 
เหลาน้ีดวยผาชุบน้ํามัน  เพ่ือประโยชนแกการทําใหมั่นคง  ธรรมดา 
ในพระราชวัง  กรรมที่ประกอบดีและชั่ว   เปนของรูไดยาก,  อยาอยู 
ในที่ใกลเราเลย   แมทั้งหลาย"  ดังน้ีแลว  ใหหญิงเหลาน้ันผูมาแลว 
เขาไปหอง   ปดประตูแลว   ลั่นยนตในภายนอก   จุดไฟ  จําเดิม 
แตตน  ลงมาแลว.  
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        พระนางสามาวดี   ไดใหโอวาทแกหญิงเหลาน้ันวา  "การ 
กําหนดอัตภาพ   ซึ่งถูกไฟเผาอยางนี้ของพวกเราผูทองเท่ียวอยูใน  
สงสาร  อันมีสวนสุดไมปรากฏแลว  แมพุทธญาณก็ไมทําไดโดยงาย, 
ทานท้ังหลายจงเปนผูไมประมาทเถิด."   หญิงเหลาน้ัน  เมื่อตําหนัก 
ถูกไฟไหมอยู,   มนสิการซ่ึงเวทนาปริคคหกัมมัฏฐาน๑,  บางพวกบรรล ุ
ผลที่  ๒,  บางพวกบรรลผุลที่  ๓. 
        เพราะฉะนั้น  พระธรรมสังคาหกาจารย   จึงกลาววา  "ครั้ง 
นั้นแล๒   ภิกษุเปนอันมาก   กลับจากบิณฑบาตในภายหลังแหงภัตร 
(หลังจากฉันขาว),   พระผูมีพระภาค  ประทับอยูโดยที่ใด  เขาไป 
เฝาโดยที่นั้น ;   ครั้นเขาไปเฝาแลว   ถวายอภิวาทพระผูมีพระภาค  นั่ง 
แลว  ณ  สวนขางหน่ึง;  ภิกษุเหลาน้ัน   ผูนั่งแลว  ณ  สวนขางหน่ึงแล 
ไดกราบทูลคําน้ีกะพระผูมีพระภาควา  "ขาแตพระองคผูเจริญ   ขอ 
ประทานวโรกาส  ภายในบุรีของพระเจาอุเทน  ผูเสด็จไปสูพระราช- 
อุทยานถูกไฟไหมแลว,  หญิง  ๕๐๐  มีพระนางสามาวดีเปนประมุข 
ทํากาละแลว,   ขาแตพระองคผูเจริญ   คติของอุบาสิกาเหลาน้ันเปน 
อยางไร ?   สัมปรายภพเฉพาะหนาเปนอยางไร ?"   พระผูมีพระภาค 
ตรัสวา   "ภิกษุทั้งหลาย  ในอุบาสิกาเหลาน้ี   อุบาสิกาท่ีเปนโสดาบัน 
ก็มี,   เปนสกทาคามินีก็มี,   เปนอนาคามินีก็มี,   อุบาสิกาท้ังหมดน้ัน 
ไมเปนผูไรผลทํากาละดอก  ภิกษุทั้งหลาย." 
        ลําดับนั้นแล   พระผูมีพระภาค   ทรงทราบเน้ือความน้ันแลว  ทรง 
 
๑.  กัมมัฏฐาน  มีอันกําหนดเวทนาเปนอารมณ.    ๒.  ขุ.  อ.  ๒๕/๒๐๕.  
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เปลงพระอุทานนี้  ในเวลาน้ันวา  
                "โลกมีโมหะเปนเครื่องผูกพัน  ยอมปรากฏดุจ 
                รปูอันสมควร,  คนพาลมีอปุธิกิเลสเปนเครื่อง 
                ผูกไว  ถูกความมืดแวดลอมแลว   จึงปรากฏ 
                ดุจมีความเท่ียง,   ความกังวลยอมไมมแีกผูเห็น 
                อยู.๑" 
        ก็แลครัน้ตรัสอยางนั้นแลว  ทรงแสดงธรรมวา  "ภิกษุทั้งหลาย 
ธรรมดาสัตวทั้งหลาย   เทีย่วไปในวัฏฏะ  เปนผูไมประมาทตลอดกาล 
เปนนิตย  กระทําบุญกรรมก็มี,  เปนผูมีความประมาท  กระทํา 
บาปกรรมกม็ี,   เหตุนั้น  สัตวผูเที่ยวไปในวัฏฏะ   จึงเสวยสุขบาง 
ทุกขบาง." 
              [พระเจาอุเทนลงโทษพระนางมาคันทิยากับพวก] 
        พระราชา   ทรงสดับวา  "ขาววา    ตําหนักของพระนางสามาวดี 
ถูกไฟไหม,"   แมเสด็จมาโดยเร็ว   ก็ไมไดอาจเพ่ือจะทันถึงตําหนัก 
อันไฟยังไมไหมได,   ก็แลครั้งเสด็จมาแลว  ทรงยงัตําหนักใหดับแลว 
ทรงเถิดโทมนัสมีกําลัง   แวดลอมดวยหมูอํามาตย  ประทับนั่งอนุสรณ 
ถึงพระคุณของพระนางสามาวดี  ทรงพระดําริวา  "นี้เปนการกระทํา 
ของใครหนอ ?"   ดังน้ีแลว   ทรงทราบวา  "กรรมนี้  จักเปนกรรม 
อันนางมาคันทิยาใหทําแลว,"   ทรงพระดําริวา  "นางมาคันทิยานั้น 
อันเราทําใหหวาดกลัวแลวถาม  ก็จักไมบอก,  เราจักคอย ๆ  ถามโดย 
 
๑.  ขุ.  อุ  ๒๕/๒๐๕.  



ประโยค๒ - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๒ - หนาท่ี 85 

อุบาย."   จึงตรัสกะอํามาตยทั้งหลายวา  "ผูเจริญท้ังหลาย  ในกาล 
กอนแตกาลน้ี   เราลุกข้ึนเสร็จสรรพแลว  ก็เปนผูระแวงสงสัยอยู  
รอบขางทีเดียว,   นางสามาวดี  แสวงหาแตโทษเราเปนนิตย,  นาง 
ก็ตายไปแลว;   ก็บัดนี้  เราจักเย็นใจไดละ,  เราจักไดอยูโดยความ 
สุข."   พวกอํามาตยทูลวา   "ขาแตสมมติเทพ   กรรมนี้อันใครหนอแล 
ทําแลว ?"   พระราชา  ตรัสตอบวา  "จักเปนกรรม   อันใคร ๆ 
ทําแลวดวยความรักในเรา."  พระนางมาคันทิยา   ทรงยืนเฝาอยูในท่ี 
ใกล  ฟงพระดํารัสนั้นแลว   จึงกราบทูลวา   "ใคร ๆ  คนอ่ืนจักไมอาจ 
ทําได,  พระเจาขา  กรรมนี้  อันหมอมฉันทําแลว,   หมอมฉันสั่งอา 
ใหทํา."   พระราชา   ตรัสวา  "ชื่อวาสัตวผูมีความรักในเราอ่ืน  ยก 
ไวเสียแตเจา   ยอมไมม,ี   เราพอใจ,   พระเทวี  เราจะใหพรแกเจา, 
เจาจงใหเรียกหมูญาติของตนมา."   นางสงขาวไปแกพวกญาติวา 
"พระราชาทรงพอพระหฤทัย   จะพระราชทานพรแกเรา,  จงมาเร็ว." 
        พระราชา   รับสั่งใหทําสักการะใหญแกญาติทั้งหลายของพระ 
นางมาคันทิยา   ซึ่งมาแลว ๆ   แมพวกคนผูมิใชญาติของพระนาง 
มาคันทิยา   เห็นสักการะนั้นแลว   ก็ใหสินจาง  กลาววา  "พวกเรา 
เปนญาติของพระนางมาคันทิยา"  พากันมาแลว.  พระราชา  รับสั่ง 
ใหจับคนเหลาน้ันทั้งหมดไว   แลวใหขุดหลุมทั้งหลายประมาณแค 
สะดือ   ที่พระลานหลวงแลว  ใหคนเหลาน้ันนั่งลงในหลุมเหลาน้ัน 
เอาดินรวมกลบ  ใหเกลี่ยฟางไวเบื้องบน  แลวจุดไฟ,  ในเวลา 
ที่หนังถูกไฟไหมแลว,  รบัสั่งใหไถดวยไถเหล็กทั้งหลาย  ใหทาํใหเปน  
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ทอนและหาทอนมิได  (หรือ)  เปนชิน้และหาชิ้นมิได.    พระราชา  
รับสั่งใหเชือดเนื้อ   แมจากสรีระของพระนางมาคันทิยา  ตรงที่มีเนื้อ 
ล่ํา ๆ  ดวยมีดอันคมกริบแลว  ใหยกข้ึนสูเตาไฟอันเดือดดวยนํ้ามันให 
ทอดดุจขนมแลว  ใหเค้ียวกินเนื้อน้ันแล. 
          [ความตายของพระนางสามาวดีควรแกกรรมในปางกอน] 
        ตอมาวันหน่ึง   ภิกษุทั้งหลาย  สนทนากันในโรงธรรม๑วา  "ความ 
ตามเชนนี้   ของอุบาสิกาผูถึงพรอมดวยศรัทธาเห็นปานน้ี  ไมสมควร 
เลยหนอ   ทานผูมีอายุทั้งหลาย." 
        พระศาสดา   เสด็จมาตรัสถามวา  "ภิกษุทั้งหลาย   บัดนี ้
เธอทั้งหลายนั่งประชุมกันดวยเรื่องอะไรหนอ ?"   เมื่อพวกภิกษุนั้น 
กราบทูลวา   "ดวยเรื่องชื่อน้ี"   ดังน้ีแลว  ตรัสวา   "ภิกษุทั้งหลาย 
ความตายน่ันของหญิงท้ังหลาย   มีพระนางสามาวดีเปนประมุข ไม 
ควรแลวในอัตภาพนี้  แตวา  ความตายอันหญิงเหลาน้ันไดแลวสมควร 
แทแกกรรมซึ่งเขาทําไวในกาลกอน,"   อันภิกษุเหลาน้ันทูลอาราธนา 
วา  "กรรมอะไร   อันหญงิเหลาน้ันทําไวในกาลกอน   พระเจาขา ? 
ขอพระองคจงตรัสบอกแกขาพระองคทั้งหลาย"  ดังน้ีแลว  จึงทรงนํา 
อดีตนิทานมา  (เลาวา) 
                  [บุรพกรรมของพระนางสามาวดีกับบริวาร] 
        ในอดีตกาล   เมื่อพระเจาพรหมทัต  ครองราชสมบัติอยูใน 
กรุงพาราณสี   พระปจเจกพุทธเจา  ๘  องค  ฉันอยูในพระราชวัง 
 
๑.  ยังกถาใหตัง้ข้ึนในโรงธรรม.  
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เนืองนิตย.   หญิง   ๕๐๐  คน  ยอมบํารุงพระปจเจกพุทธเจาเหลาน้ัน.  
ในทานเหลานั้น  พระปจเจกพุทธเจา  ๗  องค  ไปสูหิมวันตประเทศ 
อีกองคหน่ึง   นั่งเขาฌานอยูในที่รกดวยหญาแหงหน่ึงริมแมน้ํา.  ตอมา 
วันหน่ึง  เมื่อพระปจเจกพุทธเจาท้ังหลายไปแลว,   พระราชา  ทรง 
พาหญิงเหลานั้นไปเพ่ือทรงเลนน้ําในแมน้ํา.  ณ  สถานที่นั้น  หญิง 
เหลาน้ัน  เลนน้ําตลอดสวนแหงวัน  ข้ึนแลว  ถกูความหนาวบีบค้ันเทียว 
ใครจะผิดไฟ   กลาวกันวา   "ทานท้ังหลาย  พึงหาดูที่กอไฟของพวกเรา," 
เที่ยวไป  ๆ  มา ๆ  อยู   เห็นที่รกดวยหญา  (ชฏัหญา)  นั้น  จึงยืน 
ลอมกอไฟแลว   ดวยสําคัญวา   "กองหญา"   เมื่อหญาท้ังหลาย 
ไหมแลวก็ยุบลง,  หญิงเหลาน้ัน  แลเห็นพระปจเจกพุทธเจา  จึง 
กลาวกันวา  "พวกเรา  ฉิบหายแลว !   พวกเรา  ฉิบหายแลว !  พระ 
ปจเจกพุทธเจาของพระราชาถูกไฟคลอก,   พระราชาทรงทราบจักทํา 
พวกเราใหฉิบหาย,  เราจักทําทานใหไหมใหหมด,"  ทุกคน  นําฟนมา 
จากท่ีโนนที่นี้  ทําใหเปนกองในเบื้องบนแหงพระปจเจกพุทธเจาน้ัน 
กองฟนใหญไดมีแลว.  ลาํดับนั้น  หญงิเหลาน้ัน  สุมฟนนั้นแลวหลีก 
ไป  ดวยสําคัญวา  "บัดนี้  จักไหมละ."  ครั้งกอน  พวกเขาเปน 
ผูไมมีความจงใจ   ก็ถกูกรรมติดตามแลวในบัดนี้.   ก็คนท้ังหลาย 
แมนําฟน  ๑๐๐๐  เลมเกวียนมาสุมอยู  ก็ไมอาจเพ่ือจะทําพระปจเจกพุทธ- 
เจาภายในสมาบัติ  แมใหมีอาการสักวาอุนได.  เพราะฉะนั้น  พระ 
ปจเจกพุทธเจาน้ัน  ในวันที่  ๗ จึงไดลุกข้ึนไปตามสบายแลว.  หญิง 
เหลาน้ัน   ไหมในนรกสิน้หลายพันป   เพราะความท่ีกรรมนั้นอัน  
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ทําไวแลว   ไหมแลวในเรือนท่ีถูกไฟไหมอยู  โดยทํานองนี้แล  
สิ้น  ๑๐๐  อัตภาพ  ดวยวิบากอันเหลือลงแหงกรรมนั้นแล.  นี้เปนบุรพ- 
กรรมของหญิงเหลาน้ัน  ดวยประการฉะน้ี. 
                       [บุรพกรรมของนางขุชชุตตรา] 
        เมื่อพระศาสดาตรัสอยางนั้นแลว   ภิกษุทั้งหลาย  จึงทูลถาม 
พระศาสดาวา  "ขาแตพระองคผูเจริญ  ก็นางขุชชุตตราเลา  เพราะ 
กรรมอะไร ?  จึงเปนหญิงคอม,  เพราะกรรมอะไร ?  จึงเปนผูมี 
ปญญามาก,   เพราะกรรมอะไร ?   จึงบรรลโุสดาปตติผล,   เพราะ 
กรรมอะไร ?    จึงเปนคนรับใชของคนเหลาอ่ืน."  พระศาสดา  ตรัส 
วา  "ภิกษุทั้งหลาย   ในกาลท่ีพระราชาองคนั้นแล  ครองราชสมบัติ 
ในกรุงพาราณสี   พระปจเจกพุทธเจาองคนั้นเหมือนกัน   ไดเปนผูมี 
ธาตุแหงคนคอมหนอยหน่ึง.   ลําดับนั้น  หญิงผูอุปฏฐายิกาคนหนึ่ง 
หมผากัมพลถือขันทองคําทําเปนคนคอม   แสดงอาการเท่ียวไปแหง 
พระปจเจกพุทธเจาน้ัน   ดวยพูดวา  "พระปจเจกพุทธเจาของพวกเรา 
ยอมเที่ยวไปอยางนี้และอยางนี้."  เพราะผลอันไหลออกแหงกรรมน้ัน 
นางจึงเปนหญิงคอม. 
        อน่ึง   ในวันแรก  พระราชา   ทรงนิมนตพระปจเจกพุทธเจา 
เหลาน้ัน  ใหนั่งในพระราชมณเฑียรแลวใหราชบุรษุรับบาตร   บรรจุ 
บาตรใหเต็มดวยขาวปายาสแลวรับสั่งใหถวาย.  พระปจเจกพุทธเจา 
ทั้งหลาย   ถอืบาตรอันเต็มดวยขาวปายาสรอน  ตองผลัดเปลี่ยน  (มือ) 
บอย  ๆ .   หญิงน้ัน  เห็นทานทําอยูอยางนั้น  ก็ถวายวลัยงา  ๘  วลัย  ซึ่ง  
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เปนของ  ๆ ตน  กลาววา  "ทานจงวางไวบนวลัยนี้แลวถือเอา."  พระ 
ปจเจกพุทธเจาเหลาน้ัน  ทําอยางนั้นแลว.   แลดูหญิงน้ัน.  นางทราบ  
ความประสงคของทานท้ังหลาย  จึงกลาววา  "ทานเจาขา  ดิฉัน 
หามีความตองการวลัยเหลาน้ีไม,  ดิฉันบริจาควลัยเหลาน้ันแลวแกทาน 
ทั้งหลายน่ันแล,   ขอทานจงรับไป."   พระปจเจกพุทธเจาเหลาน้ัน 
รับแลว  ไดไปยังเง้ือมชื่อนันทมูลกะ.  แมทุกวันนี้  วลัยเหลาน้ัน  ก็ยัง 
ดี ๆ อยูนั่นเอง.   เพราะผลอันไหลออกแหงกรรมน้ัน  ในบัดนี ้  นางจึง 
เปนผูทรงพระไทรปฎก  มีปญญามาก.  เพราะผลอันไหลออกแหงการ 
อุปฏฐาก  ซึง่นางทําแกพระปจเจกพุทธเจาท้ังหลาย   นางจึงไดบรรล ุ
โสดาปตติผล.   นี้เปนบุรพกรรมในสมัยพุทธันดรของนาง. 
        สวนในกาลแหงพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา   ธิดาของเศรษฐี 
ในกรุงพาราณสีคนหน่ึง  จับแวน  นั่งแตงตัวอยูในเวลามีเงาเจริญ (เวลา 
บาย).  ลําดับนั้น   นางภิกษุณีขีณาสพรูปหน่ึง  ซึ่งเปนผูคุนเคยของนาง 
ไดไปเพ่ือเยี่ยมนาง.   จรงิอยู    นางภิกษุณี  แมเปนพระขีณาสพ 
ก็เปนผูปรารถนาเพ่ือจะเห็นตระกูลอุปฏฐากในเวลาเย็น.   ก็ในขณะนั้น 
หญิงรับใชไร  ๆ   ในสํานักของธิดาเศรษฐีไมมีเลย.   นางจึงกลาววา 
"ดิฉันไหว  เจาขา  โปรดหยิบกระเชาเครื่องประดับนั่น   ใหแก 
ดิฉันกอน."   พระเถรี   คิดวา  "ถาเรา   จักไมหยิบกระเชาเครื่อง 
ประดับนี้ใหแกนางไซร,   นางจักทําความอาฆาตในเราแลว  บงัเกิดใน 
นรก,  แตวา   ถาเราจัก  (หยิบ)  ให,  นางจักเกิดเปนหญิงรับใชของ 
คนอ่ืน;   แตวา   เพียงความเปนผูรับใชของคนอ่ืน   ยอมดีกวาความ  
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เรารอนในนรกแล."   พระเถรีนั้น  อาศัยความเอ็นดู  จึงไดหยิบกะเชา 
เครื่องประดับนั้นใหแกนาง.   เพราะผลอันไหลออกแหงกรรมน้ัน  นาง  
จึงเปนคนรับใชของคนเหลาอ่ืน. 
                  [พระศาสดาเสด็จมาแสดงธรรมท่ีธรรมสภา] 
        รุงข้ึนวันหน่ึง  ภิกษุทั้งหลาย   สนทนากันในโรงธรรมวา  "หญิง 
๕๐๐  มีพระนางสามาวดีเปนประมุข   ถูกไฟไหมแลวในตําหนัก,  พวก 
ญาติของพระนางมาคันทิยา  ถูกจุดไฟอันมีฟางเปนเชื้อไวเบื้องบนแลว 
ทําลายดวยไถเหล็ก,   พระนางมาคันทิยา  ถูกทอดดวยนํ้ามันอันเดือด 
พลาน,   ในคนเหลาน้ัน  ใครหนอแล ?  ชื่อวาเปนอยู,  ใคร ?  เชื่อวา 
ตายแลว." 
        พระศาสดา   เสด็จมาตรัสถามวา  "ภิกษุทั้งหลาย   บัดนี ้
เธอทั้งหลายนั่งประชุมกันดวยเรื่องอะไรหนอ ?"  เมื่อพวกภิกษุนั้น 
กราบทูลวา  "ดวยเรื่องชื่อน้ี"  ดังน้ีแลว  จึงตรัสวา   "ภิกษุทั้งหลาย 
คนเหลาใดเหลาหนึ่ง  ประมาทแลว,   คนเหลาน้ัน  แมเปนอยูต้ัง  ๑๐๐ 
ป   ก็ชื่อวาตายแลวแท;   คนเหลาใด   ไมประมาทแลว,   คนเหลา 
นั้น  แมตายแลว   ก็ชื่อวายังคงเปนอยู;   เพราะฉะนั้น  พระนาง 
มาคันทิยา  จะเปนอยูก็ตาม   ตายแลวก็ตาม  ก็ชื่อวาตายแลวทีเดียว 
หญิง  ๕๐๐  มีพระนางสามาวดีเปนประมุข  แมตายแลว   ก็ชื่อวา 
เปนอยูนั่นเที่ยว;    ภิกษุทั้งหลาย  เพราะวาผูไมประมาทแลว  ชื่อวา 
ยอมไมตาย;   ดังน้ีแลว  ไดภาษิตพระคาถาเหลาน้ีวา  



ประโยค๒ - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๒ - หนาท่ี 91 

                "ความไมประมาทเปนเครื่องถึงอมตะ   ความ 
                ประมาทเปนทางแหงมัจจุ  ผูไมประมาทแลว 
                ชือ่วายอมไมตาย ;   ผูใดประมาทแลว  ผูนั้น  
                ยอมเปนเหมือนคนตายแลว;   บัณฑิตรูความนั่น 
                โดยแปลกกันแลว  (ต้ังอยู)   ในความไมประมาท 
                บนัเทิงอยูในความไมประมาท;   ยินดีในธรรม 
                เปนที่โคจรของพระอริยะท้ังหลาย,  บัณฑิตผูไม 
                ประมาทเหลาน้ัน   มีความเพง  มีความเพียร 
                เปนไปติดตอ,   บากบั่นมั่นเปนนิตย  เปน 
                นกัปราชญ   ยอมถูกตองพระนิพพาน  อันเปน 
                แดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยม." 
                                      [แกอรรถ] 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อปฺปมาโท   ยอมแสดงเนื้อความ 
กวาง  คือ  ถอืเอาเนื้อความกวางต้ังอยู.   จริงอยู  พระพุทธพจน  คือ 
พระไตรปฎกแมทั้งสิ้น   ซึ่งอาจารยทั้งหลายนํามากลาวอยู  ยอมหยั่ง 
ลงสูความไมประมาทนั่นเอง,   เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาค  จึง 
ตรัสไววา   "ภิกษุทั้งหลาย  รอยเทาเหลาใดเหลาหนึ่ง  ของสัตวทั้ง 
หลายผูสัญจรไปบนแผนดิน,   รอยเทาทั้งปวงน้ัน  ยอมถึงความประชุม 
ลงในรอยเทาชาง,   รอยเทาชาง  อันชาวโลกยอมเรียกวาเปนยอดแหง 
รอยเทาเหลานั้น.   เพราะรอยเทาชางนี้เปนของใหญ   แมฉันใด, 
 
๑.  อมต  ปท  แปลวา  เปนทางแหงอมตะ  ก็ได  เปนทางไมตาย  กไ็ด.  
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ภิกษุทั้งหลาย   กุศลธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง,   กุศลธรรมเหลาน้ัน  
ทั้งหมด  มีความไมประมาทเปนรากเงา   มีความไมประมาทเปนที่ 
ประชุมลง,   ความไมประมาท  อันเรากลาววา  เปนยอดแหงธรรม 
เหลาน้ัน   ฉันนั้น  เหมือนกันแล๑" 
        ก็ความไมประมาทนั้นนั่น  โดยอรรถ   ชื่อวา  ความไมอยูปราศ- 
จากสติ,   เพราะคําวา "ความไมประมาท"   นั่น เปนชื่อของสติ 
อันต้ังนั่นเปนนิตย. 
        พึงทราบวินิจฉันในคําวา  อมต  ปท,   พระนิพพาน  พระผูมี- 
พระภาคตรัสเรียกวา   อมตะ,  เพราะพระนิพพานน้ัน   ชื่อวาไมแก 
ไมตาย   เพราะความเปนธรรมชาติไมเกิด,  เหตุนั้น   พระองคจึงตรัส 
เรียกพระนิพพานวา   อมตะ,  สัตวทั้งหลายยอมถึง   อธิบายวา  ยอม 
บรรลุอมตะ  ดวยความไมประมาทน้ี   เหตุนั้น  ความไมประมาทนี้ 
จึงชื่อวา  เปนเครื่องถึง;   (ความไมประมาท)   เปนเครื่องถึงชื่อมตะ 
ทานกลาวอธิบายไววา  "เปนอุบายเครื่องบรรลุซึ่งอมตะ"   จึงชื่อวา 
อมต  ปท. 
        ภาวะ   คือความมัวเมา   ชื่อวา  ความประมาท.  คําวา  ความ 
ประมาทน่ัน  เปนชื่อของการปลอยสติ  กลาวคือ ความมีสติหลงลืม. 
        บทวา  มจฺจุโน  แปลวา  แหงความตาย.  บทวา  ปท   คือ 
เปนอุบาย  ไดแกเปนหนทาง.   จริงอยู  ชนผูประมาทแลว  ยอมไม 
เปนไปลวงซึ่งชาติได,  แมเกิดแลว  กย็อมแกดวย  ยอมตายดวย 
 
๑.   ส.  มหาวาร.  ๑๙/๖๕.  
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เหตุนั้น  ความประมาท  จึงชื่อวาเปนทางแหงมัจจุ  คือยอมนําเขา  
หาความตาย. 
        บาทพระคาถาวา  อปฺปมตฺตา  น  มียนฺติ  ความวา  ก็ผูประกอบ 
ดวยสติ  ชื่อวา  ผูไมประมาทแลว.  ใคร ๆ  ไมพึงกําหนดวา "ผูไม 
ประมาทแลวยอมไมตาย  คือเปนผูไมแกและไมตาย"   ดังน้ี,   เพราะ 
วาสัตวไร ๆ  ชื่อวาไมแกและไมตาย  ยอมไมมี,   แตชื่อวา  วัฏฏะ 
ของสัตวผูประมาทแลว  กําหนดไมได;   (วัฏฏะ)  ของผูไมประมาท 
กําหนดได;   เหตุนั้น   สตัวผูประมาทแลว  แมเปนอยู  กช็ื่อวาตาย 
แลวแท   เพราะความเปนผูไมพนไปจากทุกข   มชีาติเปนตนได, 
สวนผูไมประมาท   เจริญอัปปมาทลักษณะแลว  ทําใหแจงซ่ึงมรรค 
และผลโดยฉับพลัน   ยอมไมเกิดในอัตภาพที่  ๒  และที ่๓;  เหตุนั้น 
สัตวผูไมประมาทเหลาน้ัน  เปนอยูก็ตาม   ตายแลวก็ตาม  ชื่อวา 
ยอมไมตายโดยแท. 
        บาทพระคาถาวา   เย   ปมตฺตา  ยถา   มตา   ความวา   สวนสัตว 
เหลาใดประมาทแลว,   สัตวเหลาน้ัน  ยอมเปนเหมือนสัตวที่ตายแลว 
ดวยการขาดชีวิตนทรีย   มีวิญญาณไปปราศแลวเชนกับทอนฟนฉะน้ัน 
เทียว   เพราะความท่ีคนตายแลวดวยความตาย  คือ   ความประมาท; 
จริงอยู  แมจิตดวงหน่ึงวา  "เราจักถวายทาน,  เราจักรักษาศีล  เราจัก 
ทําอุโบสถกรรม"  ดังน้ี  ยอมไมเกิดข้ึน  แมแกเขาทั้งหลายผูเปนคฤหัสถ 
กอน,  จิตดวงหน่ึงวา  "เราจัดบําเพ็ญวัตรทั้งหลาย   มีอาจริยวัตรและ 
อุปชฌายวัตรเปนตน,   เราจักสมาทานธุดงค,  เราจักเจริญภาวนา"  ดังน้ี  
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ยอมไมเกิดข้ึนแกสัตวเหลาน้ัน   แมผูเปนบรรพชติ  ดังจิตดวงหน่ึงไม  
เกิดข้ึนแกสัตวที่ตายแลวฉะนั้น,   สัตวผูประมาทแลวน้ัน  จะเปนผูมี 
อะไรเปนเครื่องกระทําใหตางจากสัตวผูตายแลวเลา ?   เพราะเหตุนั้น 
พระผูมีพระภาค  จึงตรัสวา  "ชนเหลาใด   ประมาทแลว,  ชนเหลาน้ัน 
ยอมเปนเหมือนคนตายแลว." 
        บาทพระคาถาวา   เอต   วิเสสโต   ตฺวา   ความวา    รูความนั้น 
โดยแปลกกันวา  "การแลนออกจากวัฏฏะของผูประมาทแลวยอมไมมี, 
ของผูไมประมาทแลว  มีอยู." 
        มีปุจฉาวา  "ก็ใครเลา  ยอมรูความแปลกกันนัน่ ?" 
        มีวิสัชนาวา  "บัณฑิตท้ังหลาย   ต้ังอยูในความไมประมาท 
ยอมรู." 
        อธิบายวา  บัณฑิต   คือผูมีเมธา  ไดแก ผูมีปญญาเหลาใด   ต้ังอยู 
ในความไมประมาทของตนแลว   เจริญความไมประมาทอยู   บัณฑิต 
เหลาน้ัน  ยอมรูเหตุอันแปลกกันนั่น. 
        บาทพระคาถาวา   อปฺปมาเท   ปโมทนฺติ   ความวา  บัณฑิต 
เหลาน้ัน  ครัน้รูอยางนี้แลว  ยอมบันเทิง   คือ  เปนผูมีหนายิ้มแยม  ไดแก 
ยินดี  ราเริง  ในความไมประมาทของตนน้ัน. 
        บาทพระคาถาวา  อริยาน   โคจเร  รตา   ความวา  บัณฑิตเหลา 
นั้น   บันเทิงอยูในความไมประมาทอยางนั้น  เจริญความไมประมาท 
นั้นแลว  ยอมเปนผูยินดี   คือ  ยินดียิ่งในโพธิปกขิยธรรม  ๓๗  แยกออก 
เปนสติปฏฐาน  ๔ เปนตน  และในโลกุตรธรรม  ๙  ประการ  อันนับ  
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วาเปนธรรมเครื่องโคจรของพระอริยะท้ังหลาย  คือ  พระพุทธเจา  พระ 
ปจเจกพุทธเจาและสาวกของพระพุทธเจาท้ังหลาย.  
        สองบทวา   เต  ฌายิโน  ความวา  บัณฑิตผูไมประมาทเหลาน้ัน 
เปนผูมีความเพงดวยฌานท้ัง ๒  อยาง  คือ  ดวยอารมัมณูปนิชฌาน 
กลาวคือ   สมาบัติ  ๘๑,   และดวยลักขณูปนิชฌาน  กลาวคือ   วิปสสนา 
มรรคและผล. 
        บทวา  สาตติกา  ความวา  เปนผูมีความเพียร  ซึ่งเปนไปทาง 
กายและทางจิต  เปนไปแลวติดตอ  จําเดิมแตกาลเปนที่ออกบวชจนถึง 
การบรรลุพระอรหัต. 
        บาทพระคาถาวา  นิจฺจ  ทฬฺหปรกฺกมา๒  ความวา  ผูประกอบ 
ดวยความเพียรเห็นปานน้ีวา   "ผลนัน้ใด   อันบุคคลพึงบรรลไุดดวย 
เรี่ยวแรงของบุรุษ   ดวยความเพียรของบุรุษ   ดวยความบากบ่ันของ 
บุรุษ  ยังไมบรรลุผลนั้น  แลวหยุดความเพียรเสีย   จักไมมี๓"   (เชนนี้) 
ชื่อวา   บากบั่นมั่น   ชื่อวา  เปนไปแลวเปนนิตย  เหตุไมทอถอยใน 
ระหวาง. 
        ในคําวา  ผุสนฺติ   นี้  พึงทราบวินิจฉัย  ดังตอไปนี้:- 
 
๑.  สมาบัติ  ๘  คือปฐมฌาน  ทุติยฌาน    ตติยฌาน   จตุตถฌาน  รวมเรียกวา  รูปสมาบัติ  ๔, 
อากาสานัญจายตนะ  วิญญาณัญจายตนะ  อากิญจัญญายตนะ  เนวสัญญานาสัญญายตนะ 
รวมเรียกวา  อรูปสมาบัติ  ๔. 
๒.  เฉพาะขอนี้  สมเด็จพระมหาสมณเจา   กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  ทรงแปลอยาง 
นั้น.   บางมติแปลวา  "ผูประกอบดวยความเพียรเหน็ปานนี้วา. . .   อันไมหยอนในระหวาง 
เปนไปแลวเนอืงนิตย  ช่ือวาบากบ่ันมั่น."   อีกมติหนึ่งแปลวา   ผูประกอบดวยความ 
บากบ่ันม่ัน ดนัไมหยอนในระหวางเปนไปแลวเนืองนิตย   ดวยความเพียรเหน็ปานนี้ 
วา ....."    ๓.  ส.  นิ.  ๑๖/๓๔.  
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        การถูกตองมี  ๒  คือ     ญาณผุสนา   (การถูกตอง  คือ  ญาณ),  
วิปากผุสนา  (การถูกตอง   คือวิบาก).   ในผุสนา  ๒  อยางนั้น  มรรค ๔ 
ชื่อวา  ญาณผุสนา.  ผล  ๔  ชื่อวา  วิปากผุสนา.  ในผุสนา  ๒  อยาง 
นั้น  วิปากผุสนา  พระผูมีพระภาค  ทรงประสงคเอาในบทวา  ผุสนฺติ 
นี้.   บัณฑิตผูเปนนักปราชญ  เมื่อทํานิพพานใหแจงดวยอริยผล   ชื่อวา 
ยอมทํานิพพานใหแจงดวยวิปากผุสนา. 
        บาทพระคาถาวา  โยคกฺเขม  อนุตฺตร  ความวา  (ซึ่งนิพพาน) 
อันเปนแดนเกษม  คือ ไมมีภัย  จากโยคะ  ๔  อันยงัมหาชนใหจมลงใน 
วัฏฏะ  ชื่อวา  ยอดเยี่ยม   เพราะความเปนสิ่งประเสริฐกวาโลกิยธรรม 
และโลกุตรธรรมทั้งปวง. 
        ในที่สุดแหงเทศนา   ชนเปนอันมาก   ไดเปนพระอริยบุคคล  ม ี
โสดาบันเปนตน.  เทศนา  เปนกถามีประโยชนแกมหาชน  ดงัน้ีแล. 
                              เรื่องพระนางสาวมาวดี  จบ. 
 
๑.  โยคะ  ๔  กามโยคะ   ภวโยคะ  ทิฏฐิโยคะ   อวิชชาโยคะ.  
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                              ๒.  เรือ่งกุมภโฆสก*  [๑๖] 
                                        [ขอความเบ้ืองตน]  
        พระศาสดา   เมื่อประทับอยูในพระเวฬุวัน   ทรงปรารภเศรษฐี 
ชื่อกุมภโฆสก   ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา  "อุฏานวโต"  เปนตน. 
                      [กุมภโฆสกกลัวตายหนีไปอยูภูเขา] 
        ความพิสดารวา   ในนครราชคฤห  อหิวาตกโรคเกิดข้ึนใน 
เรือนของราชคหเศรษฐี.   เม่ืออหิวาตกโรคนั้นเกิดข้ึนแลว, สัตว 
ดิรัจฉาน   ต้ังตนแตแมลงวันจนถึงโคยอมตายกอน,  ถัดนั้นมา  ก็ทาส 
และกรรมกร,   ภายหลังเขาท้ังหมดก็คือเจาของเรือน,   เพราะฉะนั้น 
โรคนั้นจึงจับเศรษฐีและภริยาภายหลังเขาท้ังหมด.   สองสามีภริยานั้น 
โรคถูกตองแลว   แลดูบุตรซึ่งยืนอยู   ณ  ที่ใกล  มนีัยนตาท้ัง  ๒  นอง 
ดวยนํ้าตา   พูดกะบุตรวา   "พอเอย  เขาวา  เมื่อโรคชนิดนี้เกิดข้ึน, 
ชนทั้งหลาย พังฝาเรือนหนีไปยอมไดชีวิต,  ตัวเจาไมตองหวงใยเรา 
ทั้ง ๒  พึงหนีไป   (เสียโดยดวน)   มชีีวิตอยู   จึงกลับมาอีก  พึงขุด 
เอาทรัพย  ๔๐  โกฏิ  ที่เราท้ัง  ๒  ฝงเก็บไวในที่โนนข้ึนเลี้ยงชีวิต." 
        เขาฟงคําของมารดาและบิดานั้นแลว   รองไห  ไหวมารดาบิดา 
กลัวตอภัยคือความตาย   ทําลายฝาเรือนหนีไปสูชัฏแหงภูเขา   อยูในที่ 
นั้นสิ้น  ๑๒  ปแลว  จึงกลังมายังท่ีอยูของมารดาบิดา. 
                     [เขากลับมาบานเดิมไมมีใครจําได] 
        ครั้งน้ัน  ใคร ๆ  จําเขาไมได  เพราะความท่ีเขาไปในกาลยัง 
 
*  พระมหาอู   นิสฺสโภ  ป.  ๗  วัดบวรนิเวศวิหาร  แปล.  
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เปนเด็ก  กลบัมาในกาลมีผมและหนวดข้ึนรุงรัง.  
        เขาไปสูที่ฝงทรัพย  ดวยสามารถแหงเครื่องหมายอันมารดาและบิดา 
ใหไว   ทราบความท่ีทรัพยไมเสียหาย   จึงคิดวา   "ใคร  ๆ  ยอมจํา 
เราไมได.  ถาเราจักขุดขุมทรัพยข้ึนใชสอยไซร,  ชนทั้งหลายพึงคิดวา 
'คนเข็ญใจผูหน่ึงขุดทรัพยข้ึนแลว,   พึงจับเราแลว   เบียดเบียน  ถา 
กระไร  เราพงึทําการรับจางเปนอยู,  ทีนั้น  เขานุงผาเกาผืนหนึ่ง  (เที่ยว) 
ถามวา  "ใคร ๆ   มีความตองการดวยคนรับจาง  มีอยูหรือ ?"   (ไป) 
ถึงถนนอันเปนที่อยูของคนผูจางแลว. 
                            [กุมภโฆสกรับจางทํางาน] 
        ขณะนั้น   พวกผูจางเห็นเขาแลว  กลาววา  "ถาเจาจักทําการ 
งานของพวกขาพเจาไดสักอยางหนึ่งไซร,   พวกขาพเจาจักใหคาจาง 
สําหรับซื้อภัตร." 
        เขาถามวา   "ชื่อวาการงานอะไร ?  ที่พวกทานจักใหทํา. 
        พวกผูจางตอบวา   "การงานคือการปลุกและการตักเตือน,  ถา 
เจาอาจ  (ทํา)  ไดไซร,   เจาจงลุกข้ึนแตเชาตรู  เที่ยวบอกวา  "พอ 
ทั้งหลาย ทานท้ังหลาย   จงลุกข้ึน   จงตระเตรียมเกวียนทั้งหลาย,  จงเทียม 
โคผู  ในเวลาที่สัตวพาหนะตาง ๆ  มชีางและมาเปนตนไปเพ่ือตองการ 
กินหญา,   แมทั้งหลาย   แมพวกทานจงลุกข้ึนตมยาคู   หุงภัตร"  เขา 
รับวา  "ไดจะ." 
        ลําดับนั้น  พวกผูจางไดใหเรือนหลังหนึ่งแกเขา  เพ่ือประโยชน 
แกการอยู  ณ  ที่ใกล.  เขาไดทําการงานนั้นทุกวัน. 
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               [พระเจาพิมพิสารทรงทราบฐานะของกุมภโฆสก]  
        อยูมาวันหน่ึง   พระราชาทรงพระนามวา  พิมพิสาร ไดทรงสดับ 
เสียงของเขาแลว.   ก็ทาวเธอไดเปนผูทรงทราบเสียงรองของสัตว 
ทั้งปวง,   เพราะฉะนั้น  จึงตรัสวา  "นั่นเปนเสียงของคนผูมีทรัพยมาก." 
        ขณะนั้น   นางสนมของทาวเธอคนหน่ึง   ยืนเฝาอยู  ณ  ทีใ่กล 
คิดวา  "ในหลวงจักไมตรัสเหลว ๆ  ไหล ๆ,   เราควรรูจักชายน้ี." 
จึงสงชายผูหนึ่งไป  (สืบ)   ดวยคําวา  "ไปเถิด   พอ   ทานจงทราบ 
บุรุษน่ัน  (แลวกลับมา)." 
        เขารีบไป   พบกุมภโฆสกน้ันแลว    กล็ับมาบอกวา  "นั้น 
เปนมนุษยกําพราคนหนึ่ง  ซึ่งทําการรับจางของชนผูจางทั้งหลาย." 
        พระราชา   ทรงสดับถอยคําของบุรุษน้ันแลว  ก็ทรงดุษณีภาพ,๑ 

ในวันที่  ๒  ก็ดี  ในวันที ่ ๓  ก็ดี   ครัน้ทรงสดับเสียงของกุมภโฆสก 
นั้นแลว   ก็ตรัสอยางนั้นเหมือนกัน. 
                        [นางสนมรับอาสาพระเจาพิมพิสาร] 
        นางสนมแมนั้น  ก็คิดอยางนั้นเหมือนกัน   สง  (บุรุษ)   ไปหลาย 
ครั้ง   เมื่อเขาบอกวา  "เปนมนุษยกําพรา"   จึงคิดวา  "ในหลวง 
แมทรงสดับคําวา   'นั่น   มนุษยกําพรา'    ก็ไมทรงเชื่อ   ตรัสย้ําอยูวา 
'นั่นเสียงบุรุษผูมีทรัพยมาก'    ในขอน้ีตองมีเหตุ;   ควรท่ีเราจะรูจัก 
ชายน่ันตามความจริง."   นางสนมน้ัน  จึงกราบทูลพระราชาวา "ขา 
แตสมมติเทพ    ขาพระบาท   เมื่อไดทรัพยพันหน่ึงจักพาธิดาไป (ออก 
อุบาย)   ใหทรัพยนั่นเขาสูราชสกุลจงได." 
 
๑.  นิ่งเฉย.  
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        พระราชา  รับสั่งใหพระราชทานทรัพยพันหน่ึงแกนางแลว.  นาง  
รับพระราชทานทรัพยนั้นแลว  ใหธดิานุงผาคอนขางเกาผืนหนึ่ง  ออก 
จากพระราชมณเฑียรพรอมกับธิดาน้ัน  เปนดุจคนเดินทาง  ไปสูถนน 
อันเปนที่อยูคนรับจาง  เขาไปสูเรือนหลังหนึ่ง  พูดวา  "แมจา 
ฉันทั้ง  ๒  เดินทางมา  (เหน็ดเหน่ือย)  จักขอพักในเรือนน้ีสักวัน ๒ 
วันแลวจักไป." 
                [นางสนมกับธิดาพันอยูในเรือนกุมภโฆสก] 
        หญิงเจาของเรือน   พูดวา  "แม  ผูคนในเรือนมีมาก,  แมไม 
อาจพักในเรือนน้ีได,  เรือนของนายกุมภโฆสกน้ันแนะวาง   เชิญแม 
ไป  (ขอพัก)   ในเรือนน้ันเถิด."   นางไปท่ีเรือนของกุมภโฆสกน้ัน 
แลว   กลาววา  "นายจา  ฉันทั้ง ๒  เปนคนเดินทาง  จัก  (ขอพัก) 
อยูในเรือนน้ีสักวัน  ๒  วัน,"   แมถูกเขาหามแลวต้ังหลายครั้งก็พูดออน 
วอนวา  "นายจา   ฉันทั้ง  ๒  จัก  (ขอพัก)  อยูชั่ววันนี้วันเดียว 
พอเชาตรูก็จักไปดอก,"   ไมปรารถนาจะออกไปแลว.  นางพักอยูใน 
เรือนของกุมภโฆสกน้ันนั่นแล   วันรุงข้ึน  ในเวลาเขาจะไปปา   จึงพูด 
วา  "นายจา   ขอนายจงมอบคาอาหารสําหรับนายไวแลวจึงคอยไป, 
ฉันจัก  (จัดแจง)   หุงตมไวเพ่ือนาย."  เมื่อเขากลาววา  "อยาเลย 
ฉันจักหุงตมกินเองก็ได,"   จึงรบเราบอย ๆ  เขา  (จนสําเร็จ)  ทําทรัพย 
ที่เขาให  ใหเปนสักวาอันตนไดรับไวแลวทีเดียว  ใหนําโภชนะและสิ่ง 
ตาง ๆ  มีขาวสารท่ีบริสุทธิ์เปนตน   มาแตรานตลาดหุงขาวสุกใหละมุน 
ละไมดี  และปรุงแกงกับ  ๒-๓  อยาง  ซึ่งมีรสอรอยโดยเยี่ยงอยางหุง  
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ตมในราชสกุล  ไดใหแกกุมภโฆสกผูมาจากปา.   ครั้นทราบ  (วา)  เขา  
บริโภคแลว  ถึงความเปนผูมีจิตเบิกบาน   จึงพูดวา  "นายจา  ฉันทั้ง 
๒  เปนผูเมื่อยลา   ขอพักอยูในเรือนน้ีแล  สกัวัน  ๒  วันเถอะ."  เขา 
รับรองวา  "ไดจะ." 
                         [กุมภโฆสกเสียรูนางชาววัง] 
        ทีนั้น  นางก็ปรุงภัตรอยางเอร็ดอรอย   ทั้งเวลาเย็นทั้งวันรุงข้ึน 
แลวไดใหแกเขา.  เละครั้นทราบความท่ีเขาเปนผูมีจิตเบิกบานแลว 
ก็วิงวอน  (อีก)  วา "นายจา  ฉันทั้ง  ๒  จักอยูในเรือนน้ีแล   สกั 
๒-๓  วัน"   ดังน้ีแลว  อยูในเรือนน้ัน  เอาศัสตราอันคมตัดฐานเตียง 
ของเขาภายใตแมแครในที่นั้น ๆ.   เมือ่ขามา   พอน่ังลงเทานั้น,  เตียง 
ก็ยอบลงเบ้ืองลาง.   เขากลาววา  "ทําไม  เตียงนี้   จึงขาดไปอยางนี้ ?" 
        นางสนม.   นายจา  ฉันไมอาจหามพวกเด็กหนุม ๆ  ได  พวกเขา 
มาประชุมกัน  (เลน)  ทีน่ี้ละซิ. 
        กุมภโฆสก.  แม  เพราะอาศัยแก  ๒  คน  ทุกขนี้  จึงเกิดแกฉัน, 
เพราะในกาลกอน  ฉันจะไปในท่ีไหน ๆ  ก็ปดประตูแลวจึงไป. 
        นางสนม.  จะทําอยางไรไดละ ?  พอ  ฉันไมอาจหามได. 
        นางตัด  (ฐานเตียง)  โดยทํานองน้ีแล  สิ้น  ๒-๓  วันแมถกูเขา 
ตําหนิติเตียนวากลาวอยู   ก็คงกลาว  (แกตัว)  อยางนั้นแลวตัดเชือก 
ที่เหลือ  เวนเชือกเสนเล็ก ๆ ไว  เสน  ๒  เสน. 
        วันนั้น  เมื่อเขาพอน่ังลงเทานั้น,  ฐาน  (เตียง)   ทั้งหมดตกลง 
ไปท่ีพ้ืนดิน.   ศีรษะ  (ของเขา)  ได  (ฟุบลง)   รวมเขากับเขาทั้ง  ๒  
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เขาลุกข้ึนได  ก็พูดวา  "ฉันจะทําอะไรได  ? บัดนี้   จักไปไหนได ?  ฉัน  
เปนผูถูกพวกแกทําไมใหเปนเจาของแหงเตียงเปนที่นอนเสียแลว." 
        นางสนม  ปลอบวา  "จักทําอยางไรไดเลา ?   พอ  ฉันไมอาจ 
หามเด็ก ๆ  ที่คุนเคยได,   ชางเถอะ,   อยาวุนวายไปเลย,   นายจักไป 
ไหน ?   ในเวลาน้ี"   ดังน้ีแลว   เรียกธิดามา  บอกวา  "แมหนู  เจา 
จงทําโอกาสสําหรับเปนท่ีนอนแหงพ่ีชายของเจา." 
               [กมุภโฆสกไดลูกสาวของนางสนมเปนภรรยา] 
        ธิดาน้ัน   นอนท่ีขางหน่ึงแลว  พูดวา  "นายคะ   เชญินายมา 
(นอน)   ที่นี.้"   แมนางสนมก็กลาวกะกุมภโฆสกน้ันวา   "เชญิพอ 
ไปนอนกับนองสาวเถิด  พอ."   เขานอนบนเตียงเดียวกับธิดานางสนมน้ัน 
ไดทําความเชยชิดกันในวันนั้นเอง. 
        นางกุมาริกา  รองไหแลว.   ทีนัน้  "มารดาจึงถามเขาวา  "เจา 
รองไหทําไมเลา ? แมหนู." 
        ธิดา.  กรรมชื่อนี้เกิดแลว  แม. 
        มารดาพูดวา  "ชางเถอะ  แมหนู   เรา  อาจทําอะไรได,  เจาได 
ผัวคนหนึ่งก็ดี   กุมภโฆสกน้ี  ไดหญิงผูบําเรอเทาคนหนึ่ง๑ก็ดี   ยอม 
สมควร"  ดังน้ีแลว  ไดทํากุมภโฆสกน้ัน  ใหเปนบตุรเขยแลว.  เขา 
ทั้ง  ๒  อยูสมัครสังวาสกันแลว. 
           [กุมภโฆสกตองจายทรัพยเพราะอุบายของนางสนม] 
        โดยกาลลวงไป  ๒-๓  วัน  นางสนมน้ัน  ก็สงขาว  (กราบทูล) 
 
๑.  ภรรยา.  
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แดพระราชาวา  "ขาแตสมมติเทพ   ขอฝาละอองธุลีพระบาท  จงรับสั่ง  
ใหทําการโฆษณาวา  'ขอทวยราษฎรจง  (จัด)   ทํามหรสพใน  (ยาน) 
ถนนแหงคนรับจางอยู,   ก็คนใด  ไมจัดทํามหรสพในเรือน,  สินไหมชื่อ 
ประมาณเทานี้  ยอมมีแกคนนั้น." 
        พระราชา   รับสั่งใหทําอยางนั้น.  คราวนั้น   แมยายพูดกะเขาวา 
"พอเอย  เราจําตองจัดทํามหรสพในถนนแหงคนรับจางตามพระราชา- 
ณัติ,๑   เราจะทําอยางไร ?" 
        กุมภโฆสก.  แม  ฉันแมทําการรับจางอยู   ก็แทบจะไมสามารถ 
เปนอยูได   จักจัดทํามหรสพอยางไรไดเลา ? 
        แมยาย.  พอเอย  ธรรมดาบุคคลผูอยูครองเรือนท้ังหลาย  ยอม 
รับเอา๒แมหนี้ไว,  พระเจาอยูหัวทรงบังคับ  จะไมทํา  (ตาม)   ไมได, 
อันเราอาจพนจากหนี้ไดดวยอุบายอยางใดอยางหน่ึง,   ไปเถิดพอจงนํา 
กหาปณะ  ๑  หรือ  ๒  กหาปณะ  แตที่ไหน ๆ  ก็ได. 
           [นางสนมสงทรัพยของกุมภโฆสกไปถวายพระราชา] 
        เขาตําหนิติเตียนพลางไปนํากหาปณะมาเพียงกหาปณะ  ๑   แต 
ที่ฝงทรัพย  ๔๐   โกฏ ิ  นางก็สงกหาปณะไป   (ถวาย)  แดพระราชา 
แลว (จัด)  ทาํมหรสพดวยกหาปณะของตน,  โดยกาลลวงไป  ๒-๓  วัน 
ก็สงขาวไป  (ถวาย)  อยางนั้นนั่นแลอีก. 
        พระราชาก็ทรงบังคับอีกวา     "ทวยราษฎรจงจัดทํามหรสพ 
เมื่อใครไมทํา   มีสินไหมประมาณเทานี้"   กุมภโฆสกน้ัน   ถูกแมยายกลาว 
รบเราอยูเหมือนครั้งกอนนั่นแล   จึงไปนํากหาปณะมา  ๑  กหาปณะ 
 
๑.  การบังคับของพระราชา.    ๒.  ตองเปนหนี้พระราชา.  
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แมอีก.  นางก็สงกหาปณะแมเหลาน้ันไป  (ถวาย)   แดพระราชา,  
โดยกาลลวงไป  ๒-๓  วัน  ก็สงขาวไป  (ถวาย)  อีกวา  'บัดนี้ขอ 
ฝาละอองธุลีพระบาท   ทรงสงบุรุษมา'    รับสั่งใหเรียกกุมภโฆสกน้ีไป 
(เฝา)."  พระราชาทรงสงบุรุษไปแลว. 
                 [กุมภโฆสกถกูฉุดตัวไปเฝาพระเจาอยูหัว] 
        พวกบุรษุไปถนนที่คนรับจางอยูนั้นแลว   ถามหาวา  "คนไหน 
ชื่อกุมภโฆสก"   เที่ยวตามหาพบเขาแลว  บอกวา  "มาเถิด   พอมหา 
จําเริญ  พระเจาอยูหัวรับส่ังใหหาพอ  (ไปเฝา)." 
        เขากลัวแลวพูดคําแกตัวเปนตนวา   "พระเจาอยูหัวไมทรงรูจัก 
ตัวฉัน"   แลวไมปรารถนาจะไป.  ทีนัน้  พวกบุรุษ  จึงจับเขาท่ีอวัยวะ 
ทั้งหลาย  มมีือเปนตน  ฉุดมาดวยพลการ๑. 
        หญิงน้ัน  เห็นบุรุษเหลาน้ันแลว  จึง  (ทําที)   ขูตะคอกวา  "เฮย 
เจาพวกหัวด้ือ   พวกเจาไมสมควรจับลูกเขยของขาท่ีอวัยวะทั้งหลาย 
มีมือเปนตน"   แลวปลอบวา  "มาเถิด  พอ  อยากลวัเลย,   ฉันเฝา 
พระเจาอยูหัวแลว  จักทูลใหตัดมือของพวกท่ีจับอวัยวะมีมือเปนตนของ 
เจาทีเดียว"   แลวพาบุตรีไปกอน  ถึงพระราชมณเฑียรแลวเปลีย่นเพศ 
แตงเครื่องประดับพรอมสรรพ   ไดยนืเฝาอยู  ณ  สวนขางหน่ึง.  ฝาย๒ 

กุมภโฆสก   ถูกเขาฉุดครานํามา  (ถวาย)  จนได. 
                         [พระราชาทรงซักถามกุมภโฆสก] 
        ขณะนั้น   พระราชา   ตรัสกะเขาผูถวายบังคมแลวยืนเฝาอยูวา 
 
๑.  ทําดวยกําลัง  คือทําตามชอบใจ.   ๒.  ประโยคนี้รูปศัพทเปนกัต   แตแปลเปน 
กรรมไดความดีกวา.  
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"เจาหรือ ?  ชื่อกุมภโฆสก." 
        กุมภโฆสก.   ขาแตสมมติเทพ  พระเจาขา.  
        พระราชา.  เพราะเหตุไร  เจาจึงปกปดทรัพยเปนอันมากไว 
ใชสอย ? 
        กุมภโฆสก.   ทรัพยของขาพระองคจักมีแตไหน ?  พระจาขา 
(เพราะ)  ขาพระองคทําการรับจางเลี้ยงชีวิต. 
        พระราชา.   เจาอยาทําอยางนั้น;    เจาลวงขาทําไม  ? 
        กุมภโฆสก.  ขาพระองคมิไดลวง  พระเจาขา,   ทรัพยของ 
ขาพระองคไมมี  (จริง). 
        ทีนั้น  พระราชาทรงแสดงกหาปณะเหลาน้ันแกเขาแลว  ตรัส 
วา  "กหาปณะเหลาน้ี  ของใครกัน ?" 
                           [กุมภโฆสกเผยจํานวนทรัพย] 
        เขาจํา   (กหาปณะ)  ได  คิดวา  "ตายจริง !  เราฉิบหายแลว; 
อยางไรหนอ   กหาปณะเหลาน้ี  จึงตกมาถึงพระหัตถของพระเจาอยูหัว 
ได ?"   แลไปขางโนนขางนี้  ก็เห็นหญิงท้ัง ๒  คนนั้น  ประดบัประดา 
ยืนเฝาอยูริมพระทวารหอง  จึงคิดวา  "กรรมนี้สําคัญนัก,   ซะรอย 
พระเจาอยูหัว  พึงแตงหญิงเหลาน้ี  (ไปลอลวงแนนอน)." 
        ขณะนั้น  พระราชา   ตรัสกะเขาวา  "พูดไปเถิด  ผูเจริญ,  ทําไม  ? 
เจาจึงทําอยางนั้น." 
        กุมภโฆสก.  เพราะที่พ่ึงของขาพระองคไมมี  พระเจาขา. 
        พระราชา.  คนเชนเรา  ไมควรเปนที่พ่ึง  (ของเจา)  หรือ  ?  
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        กุมภโฆสก.   ขาแตสมมติเทพ   ถาสมมติเทพ   ทรงเปนที่พ่ึง  
ของขาพระองค  ก็เปนการเหมาะดี. 
        พระราชา.  เปนไดซิ  ผูเจริญ,  ทรัพยของเจามีเทาไรละ ? 
        กุมภโฆสก.  มี  ๔๐  โกฏ ิ พระเจาขา. 
        พระราชา.  ไดอะไร  (ขน)  จึงจะควร ? 
        กุมภโฆสก.   เกวียนหลาย  ๆ  เลมพระเจาขา. 
                       [กุมภโฆสกไดรับตําแหนงเศรษฐี] 
        พระราชา  รับสั่งใหจัดเกวียนหลายรอยเลมสงไป  ใหขนทรัพย 
นั้นมา  ใหทาํเปนกองไวที่หนาพระลานหลวงแลว   รับสั่งใหชาวกรุง 
ราชคฤห  (มา)   ประชุมกนัแลว  ตรัสถามวา  "ในพระนครน้ี   ใคร 
มีทรัพยประมาณเทาน้ีบาง ?"    เมื่อทวยราษฎรกราบทูลวา  "ไมมี 
พระเจาขา"  ตรัสถามวา  "ก็เราทําอะไร   แกเขาจึงควร ?"   เมื่อ 
พวกน้ันกราบทูลวา  "ทรงทําความยกยองแกเขา  สมควร  พระ 
เจาขา"   จึงทรงต้ังกุมภโฆสกน้ัน  ในตําแหนงเศรษฐี   ดวยสักการะ 
เปนอันมาก   พระราชทานบุตรีของหญิงน้ันแกเขาแลว  เสด็จไปสู 
สํานักพระศาสดา   พรอมกับเขา  ถวายบังคมแลว  กราบทูลวา 
"ขาแตพระองคผูเจริญ   ขอพระองคจงทอดพระเนตรบุรุษน้ี  ชือ่วา 
ผูมีปญญาเห็นปานน้ี  ไมมี,  เขา   แมมีสมบัติถึง ๔๐  โกฏิ  กไ็มทํา 
อาการเยอหยิ่ง  หรืออาการสักวาความทนงตัว,  (ทํา)  เปนเหมือน 
คนกําพรา   นุงผาเกา  ๆ  ทําการรับจาง  ที่ถนนอันเปนที่อยูของคน 
รับจาง  เลี้ยงชีพอยู  หมอมฉันรูไดดวยอุบายชื่อน้ี,  ก็แลครั้นรูแลว 
สั่งใหเรียกมา   ไลเลยีงใหรับวามีทรัพยแลว  ใหขนทรัพยนั้นมา  ต้ังไว  
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ในตําแหนงเศรษฐี,  (ใชแตเทาน้ัน)   หมอมฉันยังใหบุตรีแกเขาดวย  
ขาแตพระองคผูเจริญ   คนมีปญญาเห็นปานน้ี  หมอมฉันไมเคยเห็น." 
                      [คุณธรรมเปนเหตุเจริญแหงยศ] 
        พระศาสดา  ทรงสดับเรื่องนั้นแลว  ตรัสวา  "มหาบพิตร 
ชีวิตของบุคคลผูเปนอยูอยางนั้น  ชื่อวา  เปนอยูประกอบดวยธรรม; 
ก็กรรม   มีกรรมของโจรเปนตน  ยอมเบียดเบียนบีบค้ัน  (ผูทํา) 
ในโลกน้ี  ทัง้ในโลกหนา  ชื่อวาความสุข  อันมีกรรมนั้นเปนเหตุ 
ก็ไมมี,   ก็บุรุษทําการรับจางก็ดี  ทํานาก็ดี   เลี้ยงชวิีตในกาล 
เสื่อมทรัพยนั่นแล   ชื่อวาชีวิตประกอบดวยธรรม,  อันความเปนใหญ 
ยอมเจริญข้ึนอยางเดียว   แกคนผูถึงพรอมดวยความเพียร  บริบรูณ 
ดวยสติ  มีการงานบริสุทธิ์ทางทวารท้ังหลาย  มีกายและวาจาเปนตน 
มีปกติใครครวญดวยปญญาแลวจึงทํา   ผูสํารวมไตรทวาร   มกีาย 
(ทวาร)  เปนตน  เลี้ยงชีวิตอยูโดยธรรม   ต้ังอยูในอันไมเหินหางสติ 
เห็นปานน้ัน"  ดังน้ีแลว  ตรัสพระคาถานี้วา 
                "ยศยอมเจริญโดยย่ิง  แกคนผูมีความขยัน  ม ี
                สติ   มีการงานสะอาด  มปีกติใครครวญแลวจึง 
                ทํา   สํารวมแลว  เลี้ยงชีพโดยธรรม  และไม 
                ประมาท." 
                                      [แกอรรถ] 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อุฏานวโต  คือ  ผูมีความเพียร 
เปนเหตุลุกข้ึน.  
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        บทวา   สติมโต  คือ  สมบูรณดวยสติ.  
        บทวา  สุจิกมฺมสฺส  คือ  ประกอบดวยการงานทั้งหลาย  มี 
การงานทางกายเปนตน  อันหาโทษมิได  คือหาความผิดมิได. 
        บทวา  นิสมฺมการิโน  ไดแกใครครวญ  คือไตตรองอยาง 
นี้วา  "ถาผลอยางนี้จักมี  เราจักทําอยางนี้."    หรือวา  "เมื่อการงาน 
นี้อันเราทําแลวอยางนี้  ผลชื่อน้ีจักมี"  ดังน้ีแลว  ทาํการงานท้ังปวง 
เหมือนแพทยตรวจดูตนเหตุ  (ของโรค)   แลวจึงแกโรคฉะน้ัน. 
        บทวา  สฺตสฺส   ไดแก  สํารวมแลว  คือ  ไมมีชอง  ดวย 
ทวารท้ังหลายมีกายเปนตน. 
        บทวา  ธมฺมชีวิโน  คือ  ผูเปนคฤหัสถ  เวนความโกงตาง ๆ 
มีโกงดวยตรงชั่งเปนตน  เลี้ยงชีวิตดวยการงานอันชอบท้ังหลาย  ม ี
ทํานาและเลี้ยงโคเปนตน,  เปบรรพชติ  เวนอเนสนากรรม๑ทั้งหลาย 
มีเวชกรรม๒และทูตกรรม๓เปนตน   เลี้ยงชีวิตดวยภิกษาจาร๔  โดยธรรม 
คือโดยชอบ. 
        บทว  อปฺปมตฺตสฺส  คือ  มีสติไมหางเหิน. 
        บทวา  ยโสภิวฑฺฒติ  ความวา  ยศที่ไดแกความเปนใหญ 
ความมีโภคสมบัติและความนับถือ   และที่ไดแกความมีเกียรติและ 
การกลาวสรรเสริญ  ยอมเจริญ. 
 
๑.  กรรมคือการแสวงหา   (ปจจัย)  อันไมควร.   ๒.  กรรมของหมอหรือกรรมคือความ 
เปนหมอ.   ๓.  กรรมของคนรับใช  หรือกรรมคือความเปนผูรับใช.  ๔.  การเท่ียว 
เพื่อภิกษา.  
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        ในกาลจบพระคาถา  กุมภโฆสก  ดํารงอยูในโสดาปตติผล.  ชน 
แมเหลาอ่ืนเปนอันมา   กบ็รรลุอริยผลทั้งหลาย  มีโสดาปตติผล  
เปนตนแลว.   เทศนา  สําเร็จประโยชนแกมหาชนอยางนี้แล. 
                                   เรื่องกุมภโฆสกจบ.  
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                        ๓.  เรื่องพระจูฬปนถกเถระ*  [๑๗]  
                                     [ขอความเบ้ือตน] 
        พระศาสดา  เมื่อประทับอยูในพระเวฬุวัน  ทรงปรารภพระเถระ 
ชื่อวาจูฬปนถก  ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา  "อุฏาเนนปฺปมาเทน" 
เปนตน. 
                            [ธิดาเศรษฐีไดทาสเปนสามี] 
        ดังไดสดับมา  ธิดาแหงสกุลของธนเศรษฐีในพระนครราชคฤห 
ในเวลาเขาเจริญวัย   มารดาบิดารักษาไวอยางกวดขันที่ชั้นบนแหง 
ปราสาท  ๗  ชั้น  (แตนาง)   เปนสตรโีลเลในบุรุษ   เพราะความเปน 
ผูมาแลวดวยความเมาในความเปนสาว   จึงทําสันถวะกับทาสของ 
ตนเอง  กลัววา  "คนอ่ืน ๆ  จะพึงรูกรรมน้ีของเราบาง"  จึงพูด 
อยางนี้วา  "เราทั้ง  ๒  ไมอาจอยูในที่นี้ได,   ถามารดาบิดาของฉัน 
ทราบความเสียหายนี้ไซร  จัดหํ้าห่ันเราใหเปนทอนนอยทอนใหญ; 
เราจะไปสูที่ตางถิ่นแลวอยู."  ทั้ง ๒ คนนั้น  ถือเอาทรัพยอันเปนสาระ 
ที่จะพึงนําไปไดดวยมือในเรือน   ออกไปทางประตูดานเหนือแลว  ชัก 
ชวนกันวา  "เราทั้ง  ๒  จักตองไปอยูในสถานที่แหงใดแหงหนึ่งท่ีชน 
เหลาอ่ืนไมรูจัก"  ดังน้ีแลว  ทั้ง  ๒  คนไดเดินไปแลว. 
                              [มีบุตรดวยกัน ๒  คน] 
        เมื่อเขาท้ัง ๒  อยูในท่ีแหงหน่ึง  นางต้ังครรภแลว  เพราะอาศัย 
การอยูรวมกัน. 
 
*  พระมหาทองดํา  ป.  ๗   (ปจจุบันเปนพระธรรมดิลก)  วัดบรมนวิาส  แปล.  
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        นางอาศัยความท่ีครรภแกเต็มที่    จึงปรึกษากับสามีนั้นวา  
"ครรภของฉันถึงความแกเต็มที่แลว,   ธรรมดาการคลอดบุตรในท่ี 
ซึ่งเหินหางจากญาติพวกพอง   ยอมเปนเหตุนําความทุกขมาใหแกเรา 
ทั้ง ๒,   เราทั้ง  ๒  ไปสูเรอืนแหงสกุลเดิมเถิด,"   เขาพูดผัดเพ้ียนวา 
"วันนี้  จะไป,  พรุงน้ี  จึงคอยไปเถิด,"   ยังวันทั้งหลายใหลวงเลย 
ไปเสีย   เพราะกลัววา "ถาเราไปที่นั้น,   ชีวิตของเรายอมไมมี."  นาง 
คิดวา  "เจาน่ี  เขลา  ไมอาจไปเพราะความที่ตนมีโทษมาก,  ธรรมดา 
มารดาบิดา  มีความเกื้อกูลโดยสวนเดียวเทาน้ัน,   เจาน่ี  จะไป 
หรือไมไปก็ตาม,  เราจักไปละ."  ครัน้เมื่อเขาออกจากเรือนไปแลว 
นางเก็บงําเครื่องเรือน   บอกความท่ีตนจะไปสูเรือนแหงสกุล  แกชาว 
บานท่ีอยูถัดกันแลว  เดินทางไป.  ฝายสามี  (กลับ)  มาเรือน  ไมเห็น 
ภริยา  ถามผูคุนเคย  ทราบวา  "ไปเรือนแหงสกุล"  จึงรีบติตามไป 
ทันในระหวางทาง.  แมภริยาของเขาน้ัน  ก็ไดคลอดบุตรในระหวางทาง 
นั้นเอง.  เขาถามวา  "นี่อะไรกัน ?  นอง." 
        ภริยา.  พ่ี  ลกูชายคนท่ีหน่ึงคลอดแลว. 
        สามี.  บดันี้  เราจักทําอยางไร ? 
        ทั้ง  ๒  คนคิดเห็นรวมกันวา  "เราทั้ง  ๒  ไปสูเรือนแหงสกุล  เพ่ือ 
ประโยชนแกกรรมใด,   กรรมน้ัน  สาํเร็จแลวในระหวางทางเทียว, 
เราจักไปที่นั้นทําอะไร ?  กลับกันเถิด"  ดังน้ีแลว  ก็พากันกลับ. 
        เขาทั้ง  ๒  ไดต้ังชื่อเด็กนั้นแล  วา  "ปนถก"  เพราะเกิดใน 
หนทาง.  ตอการไมนานนัก  นางต้ังครรภแมอีก.   พฤติการณทั้งปวง  
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พึงใหพิสดาร  โดยนัยอันมีในกอนน่ันแล.  
                                     [ต้ังชื่อเด็กทั้ง  ๒] 
        เพราะเด็กแมนั้นก็เกิดในหนทาง  มารดาบิดาจึงต้ังชื่อบุตรผูเกิด 
กอนวา  "มหาปนถก."  ต้ังชื่อบุตรผูเกิดภายหลังวา  "จูฬปนถก." 
        แม  ๒  สามีภริยานั้น  ก็พาเด็กทั้ง ๒  ไปสถานท่ีอยูของตนตามเดิม. 
                    [มหาปนถกแปลกใจในเรื่องญาติของตน] 
        เมื่อ  ๒  สามีภริยาอยูในที่นั้น   เด็กชายมหาปนถก  ไดยนิเด็กชาย 
อ่ืน ๆ  เรียก  (ผูนั้นผูนี้)   วา  "อาลุง"  และวา  "ปู  (ตา)   ยา 
(ยาย)"   จึงถามมารดาวา  "แม  เด็กอ่ืน  ๆ  เรียก  (ผูนั้น)  วา 
ปู  (ตา),  เรียก  (ผูนี้)   วา 'ยา  (ยาย),'   พวกญาติของเราไมมี 
บางหรือ ?" 
        มารดา.  เออ   พอ   พวกญาติของเรา  ในท่ีนี้  ไมมี,  แตตา 
ของพวกเจา  ชื่อ  ธนเศรษฐี  มีอยูในพระนครราชคฤห,  พวกญาติ 
ของเราเปนอันมาก   มีอยูในพระนครนั้น. 
        มหาปนถก.  ทําไม  พวกเราจึงไมไปท่ีนั้นเลา ?  แม. 
        นางไมบอกเหตุที่ตนมากะบุตร   เมื่อบุตรทั้ง ๒  พูดรบเราหนัก 
เขา  จึงบอกแกสามีวา  "เด็กเหลนี้รบกวนฉันเหลือเกิน,  มารดา 
บิดาเห็นพวกเราแลว  จักกินเนื้อ  (เทียว)  หรือ  ? มาเถิด  บัดนี้เรา 
ทั้ง  ๒  จักแสดงตระกูลแหงตา  ยาย  แกพวกเด็ก." 
        สามี.  ฉัน  ไมอาจจะเขาหนาได,  แตจักพาเจาพวกน้ันไปได.  
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        ภริยา.  ดีละ   ควรท่ีเด็กทั้ง  ๒  จะพบเห็นตระกูลของตาดวยอุบาย 
อยางใดอยางหนึ่งแท.  
                               [พาบุตรทั้ง ๒  ไปหาตา] 
        ชนทั้ง  ๒  พาเด็ก ๆ  ไปถึงพระนครราชคฤหโดยลําดับ  พักอยู 
ในศาลาหลังหนึ่งริมประตูพระนคร.   มารดาของเด็ก  พาเด็ก  ๒  คนไป 
แลวส่ังใหบอกความท่ีตนมาแกมารดาบิดา. 
        มารดาบิดาท้ัง  ๒  นั้น  ไดยินขาวนั้นแลว  กลาววา  "บรรดาชน 
ทั้งหลายผูยังทองเท่ียวอยูในสงสาร  ชือ่วา  ผูไมเคยเปนบุตร ไมเคย 
เปนธิดากัน  ยอมไมมี,  คนเหลาน้ันมีความผิดตอเราเปนขอใหญ 
พวกเขาไมสามารถจะต้ังอยูในคลองจักษุของเราได,   ชนทั้ง  ๒  จงเอา 
ทรัพยประมาณเทาน้ี  ไปสูสถานที่ผาสุกเลี้ยงชีพเถิด,  แตจงสงเด็ก 
ทั้ง ๒  มาในท่ีนี้."         
        สองสามีภรรยานั้น  รับทรัพยที่ทานท้ัง  ๒  นัน้สงมาแลว  มอบ 
เด็กทั้ง  ๒  ในมือของพวกคนใชที่มาน่ันแล  สงไปแลว,  เด็กทั้งสอง 
เจริญ  (วัย)   อยูในตระกูลของตา  ยาย. 
                              [มหาปนถกออกบวช] 
        ในเด็ก  ๒  คนนั้น  จูฬปนถกยังเลก็นัก,  สวนมหาปนถก  ไป 
ฟงธรรมกถาของพระทศพลกับตา.   เมื่อเขาไปสํานักของพระศาสดา 
เปนนิตย  จิตก็นอมไปแลวในบรรพชา.   เขาพูดกะตาวา  "ถาคุณตา 
อนุญาตใหกระผมไซร  กระผมพึงบวช."  
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        ทานเศรษฐีกลาววา  "พูดอะไร   พอ   การบวชของเจาเปน  
ความดีแกตา  กวาการบวชของคนท่ัวท้ังโลก;   ถาเจาอาจไซร,  ก ็
บวชเถิด"   ดงัน้ีแลว  นําเขาไปสูสํานักพระศาสดา,  เมื่อพระองค 
ตรัส   (ถาม)  วา  "คฤหบดี  ทานไดเด็กมาหรือ  ?"   กราบทูลวา 
"พระเจาขา  เด็กคนน้ีเปนหลานของขาพระองค  ประสงคจะบวช 
ในสํานักของพระองค." 
        พระศาสดา   ตรัสสัง่ภิกษุผูถือการเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตรรูปใด 
รูปหน่ึงวา   "เธอจงใหเด็กคนน้ีบวช."   พระเถระบอกตจปญจก- 
กัมมัฏฐานแกเธอแลว  ใหบรรพชา. 
                               [มหาปนถกบรรลอุรหัต] 
        เธอเรียนพระพุทธพจนไดมาก   มีอายุครบ  ไดอุปสมบท 
ทํากรรม๑ในโยนิโสมนสิการ   บรรลพุระอรหัตแลว. 
                           [มหาปนถกปรารภถึงนองชาย] 
        ทานใหเวลาลวงไปดวยความสุขในฌานและความสุขอันเกิดแตผล 
คิดวา  "เราอาจใหความสุขนี้แกจูฬปนถกหรือหนอ ?"   ภายหลังได 
ไปสูสํานักของเศรษฐีผูเปนตาแลว  กลาวอยางนี้วา  "ทานมหาเศรษฐี 
ถาทานอนุญาตไซร,  รูปพึงใหจูฬปนถกออกบวช." 
        เศรษฐี  กลาววา  "นิมนตทานใหเขาบวชเถิด    ขอรับ." 
        ไดยินวา   เศรษฐีเลื่อมใสดีแลวในพระศาสนา  แตเมื่อถูกถาม 
 
๑.  เจริญกัมมัฏฐาน.  
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วา  "เด็กเหลาน้ีเปนบุตรของธิดาคนไหนของทาน"  จะบอกวา  
"ขอลูกสาวท่ีหนีไป"  ก็ละอาย;   เพราะฉะนั้น  ทานจึงอนุญาตการ 
บวชแกหลานท้ัง  ๒  นั้นโดยงายดาย. 
                       [จูฬปนถกบวชแลวกลายเปนคนโง] 
        พระเถระใหจูฬปนถกบวชแลว  ใหต้ังอยูในศีลทั้งหลาย.  แม 
จูฬปนถกน้ันพอบวชแลว  ไดเปนคนโงเขลา. 
        พระเถระเม่ือพร่ําสอนเธอ  กลาวคาถานี้ 
        "ดอกบัวโกกนุท  มกีลิ่นหอม  บานแตเชา  พึง 
        มีกลิ่นไมไปปราศฉันใด,  เธอจงเห็นพระอังคีรส 
        ผูไพโรจนอยู  ดุจพระอาทิตยสองแสงในกลางหาว 
        ฉะนั้น" 
        คาภาเดียวเทาน้ัน  โดย ๔  เดือน   เธอก็ไมสามารถจะเรียนได. 
                           [บุรพกรรมของพระจูฬปนถก] 
        ถามวา  "เพราะอะไร ?" 
        แกวา  "ไดยินวา  เธอบวชในกาลพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา 
ผูมีปญญา  ไดทําการหัวเราะเยาะ  ในกาลท่ีภิกษุเขลารูปใดรูปหน่ึง 
เรียนอุเทส,  ภิกษุนั้น  ละอายเพราะการหัวเราะนั้น  เลยเลิกเรียน 
อุเทส  ไมทําการสาธยาย. 
        เพราะกรรมนั้น  จูฬปนถกน้ี   พอบวชแลว  จึงเปนคนโง,  บท 
ที่เรียนแลว  ๆ  เมื่อเธอเรียนบทตอ ๆ  ไป   ก็เลือนหายไป.  เมื่อเธอ 
พยายามเพ่ือเรียนคาถาน้ีแล.  สี่เดือนลวงไปแลว.  
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                       [จูฬปนถกถูกพระพ่ีชายประณาม]  
        ทีนั้น  พระมหาปนถก   ไดกลาวกะเธอวา   "จูฬปนถก  เธอ 
เปนคนอาภัพในศาสนาน้ี,   โดย  ๔  เดือน แมคาถาเดียวก็ไมอาจเรียน 
ได,   ก็เธอจักยังกิจแหงบรรพชิตใหถึงท่ีสุดไดอยางไร ?   จงออกไป 
จากท่ีนี้เสียเถิด."   ดังน้ีแลว  ก็ขับออกจากวิหาร. 
        พระจูฬปนถก  ไมปรารถนาความเปนคฤหัสถ  เพราะความ 
เยื่อใยในพระพุทธศาสนา. 
        ก็ในกาลน้ัน  พระมหาปนถกเปนภัตตุทเทสก.   หมอชีวก- 
โกมารภัจจ  ถือระเบียบดอกไมของหอมและเครื่องลบไลเปนอันมาก 
ไปสูอัมพวัน   บูชาพระศาสดา  สดับธรรม  ลกุจากอาสนะ  ถวาย 
บังคมพระทศพลแลว  เขาไปหาพระมหาปนถก   ถามวา  "ภิกษุใน 
สํานักของพระศาสดา  มีจํานวนเทาไร  ขอรับ." 
        พระมหาปนถก.  ภิกษุมีประมาณ  ๕๐๐  รูป. 
        หมอชีวก.  ทานผูเจริญ  พรุงน้ี  ขอใตเทาไดพาภิกษุ  ๕๐๐  รูป 
มีพระพุทธเจาเปนประมุข  (ไป)   รับภิกษาในเรือนของกระผม. 
        พระมหาปนถก.  อุบาสก  ภิกษุโง   (รูปหน่ึง)  ชื่อจูฬปนถก 
มีธรรมไมงอกงาม,   รูปจะเวนเธอเสีย   แลวรับนิมนตเพ่ือภิกษุ 
ทั้งหลายท่ีเหลือ. 
                     [พระจูฬปนถกหนีไปสึกแตสึกไมได] 
        พระจูฬปนถกฟงคํานั้นแลว  คิดวา  "พระเถระ   เมื่อรับนมินต 
เพ่ือภิกษุทั้งหลายมีประมาณเทาน้ัน  ก็คัดเราไวภายนอกแลวจึงรับ,  
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จิตของพ่ีชายเรา   จักแยก  (หมดเยื่อใย)   ในเราแลวอยางไมตอง  
สงสัย;   บัดนี้  เราจะตองการอะไรดวยศาสนานี้,  เราจักเปนคฤหัสถ 
ทําบุญตาง ๆ  มีทานเปนตนเลี้ยงชีพละ."  วันรุงข้ึน  เธอไปเพ่ือจะสึก 
แตเชาตรู.  พระศาสดา   ทรงตรวจดูโลก  (คือหมูสัตว)   เฉพาะใน 
เวลาใกลรุง   ทรงเห็นเหตุนี้แลว  จึงเสด็จลวงหนาไปกอน  ไดทรง 
หยุดจงกรมอยูที่ซุมประตูใกลทางที่พระจูฬปนถกไป.   พระจูฬปนถก 
เมื่อเดินไปพบพระศาสดา  จึงเขาไปเฝาถวายบังคม. 
                    [พระศาสดาทรงรับรองใหอยูตอไป] 
        ขณะนั้น  พระศาสดา  ตรัสกะเธอวา  "จูฬปนถก  นี่เธอจะ 
ไปไหน  ?   ในเวลาน้ี." 
        จูฬปนถก  ทูลวา   "พระพี่ชายขับไลขาพระองค  พระเจาขา 
ขาพระองคไปเพื่อจะสึก  เพราะเหตุนั้น." 
        พระศาสดา   ตรัสวา  "จูฬปนถก  เธอชื่อวาบรรพชาในสํานัก 
ของเรา,  แมถูกพ่ีชายขับไล  ทําไม  จึงไมมาสูสํานักของเรา ? มา 
เถิด,  เธอจะตองการอะไรดวยความเปนคฤหัสถ  เธอตองอยู  (ตอ 
ไป)   ในสํานักของเรา"  ดังน้ีแลว  ทรงเอาฝาพระหัตถอันมีพ้ืนวิจิตร 
ไปดวยจักร  ลูบเธอท่ีศีรษะแลว  พาไปใหนั่งท่ีหนามุขพระคันธกุฎี 
ประทานทอนผาท่ีสะอาด  ซึ่งทรงบันดาลข้ึนดวยฤทธิ์  ดวยตรัสสั่งวา 
"จูฬปนถก   เธอจงผินหนาไปทางทิศตะวันออก  ลบูผาทอนน้ี  ดวย 
บริกรรมวา  'รโชหรณ.   รโชหรณ"   (ผาเช็ดธุลี ๆ)   อยูที่นี้แหละ 
ครั้นเมื่อเขากราบทูลเวลาแลว,   มีภิกษุสงฆแวดลอม  เสด็จไปเรือน  
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ของหมอชีวก  ประทับนั่งบนอาสนะท่ีเขาตกแตงไว.  
                 [พระจูฬปนถกเจริญภาวนาบรรลุพระอรหัต] 
        ฝายพระจูฬปนถก   นั่งแลดูพระอาทิตย  พลางลูบผาทอนนั้น 
บริกรรมวา   "รโชหรณ  รโชหรณ."   เมื่อทานลูบทอนผาน้ันอยู, 
ทอนผาไดเศราหมองแลว.  ลําดับนั้น  จึงคิดวา  "ทอนผาน้ีสะอาด 
แท ๆ.  แตอาศัยอัตภาพนี้  จึงละปกติเดิมเสีย  กลายเปนของเศรา- 
หมองอยางนี้ไปได,   สังขารทั้งหลายไมเท่ียงหนอ ?  (ครั้นแลว)  เริ่ม 
ต้ังความส้ินและความเสื่อม  เจริญวิปสสนา. 
        พระศาสดา   ทรงทราบวา  "จิตของพระจูฬปนถกข้ึนสู 
วิปสสนาแลว"   จึงตรัสวา  "จูฬปนถก   เธออยาทําความหมาย 
เฉพาะทอนผาน้ันวา  'เศราหมองแลว   ติดธุล;ี'   ก็ธุลีทั้งหลาย 
มีธุลีคือราคะเปนตน  มีอยูในภายในของเธอ,  เธอจงนํา  (คือกําจัด) 
มันออกเสีย"   ดังน้ีแลว  ทรงเปลงพระรัศมี  เปนผูมีพระรูปปรากฏ 
ดุจประทับนั่งตรงหนา  ไดทรงภาษิตคาถาเหลาน้ีวา 
        "ราคะ   ชื่อวาธุล,ี  แตเรณู  (ละออง)  ทานหา 
        เรียกวา  (ธุลี)   ไม:   คําวา  "ธุลี"  นั่นเปนชื่อ 
        ของราคะ ;  ภิกษุเหลาน้ัน   ละธลุีนั่นไดขาดแลว 
        อยูในศาสนาของพระพุทธเจาผูปราศจากธุลี. 
        โทสะ  ชื่อวาธุลี,  แตเรณู  (ละออง)   ทานหา 
        เรียกวา  (ธุลี)  ไม;   คําวา  "ธุลี"  นั่นเปนชื่อ 
        ของโทสะ;   ภิกษุเหลาน้ัน   ละธลุีนั่นไดขาดแลว 
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        อยูในศาสนาของพระพุทธเจาผูปราศจากธุลี 
        โมหะ  ชื่อวาธุลี,  แตเรณู  (ละออง)  ทานหา  
        เรียกวา   (ธุลี)  ไม;   คําวา  "ธุลี"   นั่นเปนชื่อ 
        ของโมหะ ;   ภิกษุเหลาน้ัน  ละธุลีนั่นไดขาดแลว 
        อยูในศาสนาของพระพุทธเจาผูปราศจากธุลี." 
        ในกาลจบคาถา   พระจูฬปนถกบรรลุพระอรหัต  พรอมดวย 
ปฏิสัมภิทาท้ังหลายแลว.   ปฎก  ๓  มาถึงแกทานพรอมกับปฏสิัมภิทา 
ทีเดียว. 
                        [บุรพกรรมของพระจูฬปนถก] 
        ไดยินวา  ครั้งดึกดําบรรพ  ทานเปนพระเจาแผนดิน   ทรงทํา 
ประทักษิณพระนคร  เมื่อพระเสโท๑ไหลออกจากพระนลาฏ๒  ทรง 
เอาผาสะอาดเช็ดที่สุดพระนลาฏ.   ผาไดเศราหมองแลว.  ทาวเธอ 
กลับไดอนิจจสัญญา๓วา  "ผาสะอาดเห็นปานน้ี  อาศัยสรีระนี้  ละ 
ปกติแปรเปนเศราหมองไปได,  สังขารทั้งหลาย  ไมเที่ยงหนอ," 
เพราะเหตุนั้น  ผาสําหรับเช็ดธุลีนั่นแล   จึงเปนปจจัยของทานแลว. 
        ฝายหมอชีวกโกมารภัจจ  ไดนอมน้ําทักษิโณทกเขาไปถวาย 
พระทศพล,  พระศาสดาทรงปดบาตรดวยพระหัตถ  ตรัสวา  "ชีวก 
ภิกษุในวิหาร  ยังมีอยูมิใชหรือ  ?" 
        พระมหาปนถก  กราบทูลวา  "ในวิหาร  ภิกษุไมมีมิใชหรือ  ? 
พระเจาขา."   พระศาสดา  ตรัสวา  "ม ี  ชีวก."   หมอชีวก   สง 
 
๑.  เหง่ือ  ๒.  หนาผาก  ๓.  ความหมายวาไมเท่ียง.  
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บุรุษไปดวยส่ังวา  "พนาย   ถากระน้ัน  เธอจงไป  จงรูวาภิกษุใน 
วิหารมี  หรือไมมี."  
                   [พระจูฬปนถกนิรมิตตนเปนภิกษุพันรูป] 
        ในขณะนั้น  พระจูฬปนถก  คิดวา  "พ่ีชายของเราพูดวา 
'ภิกษุในวิหารไมมี,'    เราจักประกาศความท่ีภิกษุในวิหารมีแกทาน 
(พ่ีชาย)"  ดังน้ีแลว  จึง  (นิรมิต)  ใหอัมพวันทั้งส้ินเต็มดวยภิกษุ 
ทั้งน้ัน   ภิกษุบางพวกเย็บจีวร,  บางพวกยอมจีวร,   บางพวกทําการ 
สาธยาย;   นิรมิตภิกษุพันรูป  ไมเหมือนกันและกันอยางนี้. 
        บุรุษน้ัน  เห็นภิกษุเปนอันมากในวิหาร  จึงกลับมาบอกแก 
หมอชีวกวา  "คุณหมอขอรับ  อัมพวันทั้งส้ิน  เต็มดวยภิกษุ 
ทั้งหลาย." 
        พระธรรมสังคาหกาจารย  กลาววา) 
        "ฝายพระเถระ   ชื่อวาจูฬปนถก   นิรมิตตน 
        พันครั้ง  (เปนภิกษุพันรูป)  ในอัมพวันนั้นแล 
        แลวน่ังในอัมพวันอนันารื่นรมย  จนกวาเขาจะบอก 
        เวลา." 
        ลําดับนั้น  พระศาสดา  ตรัสกะบุรุษน้ันวา  "เธอจงไปวิหาร 
บอกวา  'พระศาสดารับสั่งหาพระชื่อจูฬปนถก." 
        เมื่อบุรษุน้ันไปบอกตามรับสั่งแลว  (ทั้ง)   พันปากก็ขานวา 
"ขาพเจาชื่อจูฬปนถก,  ขาพเจาชื่อจูฬปนถก." 
        บุรุษน้ัน  กลับไปกราบทูลอีกวา "พระเจาขา  ไดยินวา  ภิกษุ  
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แมทุกรูป   ชือ่จูฬปนถกท้ังน้ัน."  
        พระศาสดา  ตรัสวา  "ถากระน้ัน  เธอจงไป.  รูปใดเอยกอน 
วา   'ขาพเจา  ชื่อจูฬปนถก,'   จงจับมือรูปนั้น๑ไว,  รูปที่เหลือ 
จักหายไป." 
        เขาไดทําตามรับสั่ง.   ภิกษุประมาณพันรูป   หายไปแลวทันที 
ทีเดียว.  พระเถระ  ไดไปกับบุรุษน้ัน. 
                  [พระศาสดารับสั่งใหจูฬปนถกอนุโมทนา] 
        ในเวลาเสร็จภัตกิจ   พระศาสดา  ตรัสเรียกหมอชีวกมารับสั่ง 
วา  "ชีวก   เธอจงรับบาตรของจูฬปนถกเถิด,   จูฬปนถกน้ีจักทํา 
อนุโมทนาแกเธอ."   หมอชีวกไดทําอยางนั้นแลว.  พระเถระบันลือ 
สีหนาท  ดุจสีหะท่ีข้ึนรุน   (กําลังคะนอง)   ไดทําอนุโมทนา  ยังพระ 
ไตรปฎกใหกระฉอนแลว. 
        พระศาสดา  เสด็จลุกจากอาสนะ  มีภิกษุสงฆแวดลอมเสด็จ 
ไปสูวิหาร,   เมื่อภิกษุทั้งหลายแสดงวัตรแลว,  เสด็จลุกจากอาสนะ 
ทรงยืนที่หนามุขพระคันธกุฎี  ประทานสุคโตวาท  ตรัสบอกกัมมัฏฐาน 
แกภิกษุสงฆ  ทรงสงภิกษุสงฆไปแลว  เสด็จเขาสูพระคันธกุฎีที่อบ 
ดวยกลิ่นหอมฟุง  ทรงผทมสีหไสยาโดยพระปรศั๒เบื้องขวา. 
                 [พวกภิกษุปรารภพระคุณของพระศาสดา] 
        ครั้นในเวลาเย็น  ภิกษุทั้งหลายน่ังประชุมกันขางนี้และขางโนน 
ดุจแวดวงดวยมานรัตตกัมพล๓    ปรารภถึงเรื่องพระคุณของพระ 
 
๑.  ต  หตฺเถ  คณฺห   จับรูปนัน้ไวท่ีมือ.  ๒.  นอนตะแคงขางขวา. 
๓.  ผาทอดวยขนสัตวมีสีแดง.  
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ศาสดาวา  "ทานผูมีอายุ   พระมหาปนถก  ไมทราบอัธยาศัยของ  
พระจูฬปนถก   จึงไมสามารถจะใหเรียนคาถาบทเดียวโดย  ๔  เดือนได, 
ไลออกจากวิหาร  ดวยเขาในวา  'พระรูปนี้  โง;'   แตพระสัมมา- 
สัมพุทธเจา  ไดประทานพระอรหัตกับทั้งปฏิสัมภิทา  ในระหวาง 
ฉัน  (อาหาร)  มื้อเดียวเทาน้ัน  เพราะพระองคเปนธรรมราชาชัน้เยี่ยม 
(หาผูทัดเทียมมิได);    พระไตรปฎกก็มาพรอมกับปฏิสัมภิทาน่ันเทียว 
นาชม !  ชื่อวา  กําลังของพระพุทธเจาท้ังหลาย  มีมาก." 
                  [พระศาสดาเสด็จไปท่ีประชุมภิกษุสงฆ] 
        ครั้งน้ัน  พระผูมีพระภาค   ทรงทราบเรื่องราว๑นี้ในโรงธรรม 
แลว  ทรงดําริวา  "วันนี้  เราไป  ควรอยู"   เสด็จลุกจากพุทธไสยา 
ทรงนุงผา ๒  ชั้นที่ยอมดีแลว  ทรงรัดประคตเอวดุจสายฟา  ทรงหม 
จีวรมหาบังสุกุล  ไดขนาดสุคตประมาณ  ปานผารัตตกัมพล  เสด็จ 
ออกจากพระคันธกุฎีอันมีกลิ่นหอมตลบ  ไปยังโรงธรรม  ดวยความ 
งามแหงพระอากัปปกิริยาที่ทรงยางไปแลว   ดุจพระยาคชสารตัว 
ซับมันและดุจสีหะ  (และ)   ดวยพระพุทธลีลาศอันหาที่สุดมิได   เสด็จ 
                    ข้ึนบวรพุทธอาสนที่บรรจงจัดไวในทามกลางแหงโรงกลม  ซึ่งประดับ 
แลว  ประทับนั่งท่ีกลางอาสนะ  ทรงเปลงพระพุทธรังสีมีพรรณะ  ๖ 
ประการ   เปรียบปานเทพดาผูวิเศษ   บันดาลทองมหาสมุทรให 
กระเพ่ือมอยู  (และ)  ประดุจสุริโยทัยทอแสงออน ๆ  เหนือยอดเขา 
ยุคันธรฉะนั้น.  แลเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจา  พอเสด็จมาถึง   ภิกษุ 
 
๑.  กถาปวตฺติ  แปลวา  ความเปนไปแหงถอยคํา.  
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สงฆก็หยุดสนทนา๑  นิ่งเงียบ.  
                      [ทรงรําพึงถึงอาการของภิกษุบริษัท] 
        พระศาสดา   ทรงพจิารณาดูบริษัทดวยพระหฤทัยอันออนโยน 
ทรงรําพึงวา  "บริษัทนี้  งามยิ่งนัย,  การคะนองมือก็ดี  คะนองเทา 
ก็ดี   เสียงไอก็ดี  เสียงจามก็ดี   แมของภิกษุรูปหน่ึง  ยอมไมมี,  ภิกษุ 
เหลาน้ีแมทั้งหมด  มีความเคารพดวยพุทธคารวะ  อันเดชแหงพระ 
พุทธเจาคุกคามแลว.  เมื่อเราน่ัง,  (เฉยเสีย)   ไมพูดแมตลอดชั่วอายุ 
ก็รูปไหน ๆ  จักหายกเรื่องข้ึนพูดกอนไม,   ชื่อวาธรรมเนียมของการ 
ยกเรื่องข้ึน  เราควรรู,  เราเองจักพูดข้ึนกอน"  ดังน้ีแลว  ตรัสเรยีก 
ภิกษุทั้งหลาย  ดวยพระสรุเสียงอันไพเราะดุจเสียงพรหม  ตรัสถามวา 
"ภิกษุทั้งหลาย  บัดนี้   พวกเธอน่ังประชุมกันดวยเรื่องอะไรเลา ? 
ก็แลเรื่องอะไรท่ีพวกเธอหยุดคางไวในระหวาง ?"   เมื่อพวกภิกษุนั้น 
กราบทูลวา  "ดวยเรื่องชื่อน้ี,"   จึงตรัสวา  "ภิกษุทั้งหลาย   จูฬปนถก 
หาไดเปนผูโงแตในบัดนี้เทาน้ันไม,  แมในกาลกอน  ก็เปนผูโงแลว 
เหมือนกัน;    อน่ึง  เราเปนที่พํานักอาศัยของเธอเฉพาะในบัดนี้อยาง 
เดียวหามิได,  ถึงในกาลกอน  ก็ไดเปนที่พํานักอาศัยแลวเหมือนกัน; 
และในกาลกอน   เราไดทาํจูฬปนถกน้ีใหเปนเจาของแหงโลกิยทรัพย 
แลว,   บัดนี้  ไดทําใหเปนเจาของแหงโลกุตตรทรพัย,"   อันภิกษุ 
ทั้งหลายผูใครจะสดับเนื้อความน้ันโดยพิสดาร   ทลูอัญเชิญแลว  ทรง 
นําอดีตนิทานมา  (เลาวา) 
 
๑.  กล  ปจฺฉินทิฺตฺวา  ตัดขาดซ่ึงถอยคํา.  
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                   [เรื่องมาณพเรียนศิลปะในกรุงตักกสิลา]  
        ในอดีตกาล   มาณพชาวพระนครพาราณสีคนหนึ่ง   ไปยังกรุง 
ตักกสิลาแลว   เปนธัมมนัเตวาสิกของอาจารยทิศาปาโมกข   เพ่ือ 
ประสงคเรียนศิลปะ   ไดเปนผูอุปการะอาจารยอยางยิ่ง   ในระหวาง 
มาณพ  ๕๐๐,   ทํากิจทุกอยาง  มีนวดเทาเปนตน,  แตเพราะเปนคนโง 
จึงไมสามารถจะเรียนอะไร ๆ  ได,   อาจารยแมพยายามดวยคิดเห็นวา 
"ศิษยคนนี้   มีอุปการะแกเรามาก,   จักใหเขาศึกษาใหได"   ก็ไม 
สามารถใหศึกษาอะไร ๆ  ได. 
        เขาอยูสิ้นกาลนาน  แมคาถาเดียวก็ไมสามารถจะเรียน  (ใหจํา) 
ไดนึกระอา   เลยลาอาจารยวา  "จักไปละ."  อาจารยคิดวา  "ศิษย 
คนนี้  อุปการะเรา,   เราก็หวังความเปนบัณฑิตแกเขาอยู,  แต 
ไมสามารถจะทําความเปนบัณฑิตนั้นได,   จําเปนท่ีเราจะตองทําอุป- 
การะตอบแกศิษยคนนี้ใหได,   จักผูกมนตใหเขาสักบทหนึ่ง."   ทาน 
นําเขาไปสูปา  ผูกมนตนี้วา  "ฆเฏสิ   ฆเฏสิ  กึการณา  ฆเฏสิ ?, 
อหป  ต  ชานามิ   ชานามิ."   (ทานเพียรไปเถิด  เพียรไปเถิด, 
เพราะเหตุไร  ? ทานจึงเพียร, แมเราก็รูเหตุนั้นอยู   รูอยู)   ดังน้ีแลว 
ใหเขาเรียนบททวนกลับไปกลับมาหลายรอยครั้ง  แลวถามวา  "เธอ 
จําไดหรือ๑ ?"   เมื่อเขาตอบวา  "ผมจําได  ขอรับ"   ชี้แจงวา 
"ธรรมดาศิลปะท่ีคนโงทําความพยายามทําใหคลองแคลวแลว   ยอม 
ไมเลือน"   แลวใหเสบียงทาง  สั่งวา  "เธอ   จงไป,   อาศัยมนตนี้ 
 
๑.  ป ฺายติ  เต  แปลวา  มนตนั้นยอมปรากฏแกเธอ  ?  
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เลี้ยงชีพเถิด,  แตเพ่ือประโยชนจะไมใหมนตเลือนไป   เธอพึงทําการ  
สาธยายมนตนั้นเปนนิตย"  ดังน้ีแลว  ก็สงเขาไป. 
        ครั้นในเวลาเขาถึงพระนครพาราณสี   มารดาไดทําสักการะ 
สัมมานะใหญ  ดวยดีใจวา  "บุตรของเราศึกษาศิลปะกลับมาแลว." 
              [พระเจาแผนดินตรวจความเปนไปของราษฎร] 
        ในกาลนั้น  พระเจาพาราณสี   ทรงพิจารณาวา  "โทษบาง 
ประการในเพราะกรรมท้ังหลาย  มีกายกรรมเปนตนของเรา  มีอยู 
หรือหนอ ?  ไมทรงเห็นกรรมอะไร  ๆ  อันไมเปนที่พอพระทัย 
ของพระองค  ก็ทรงดําริวา  "ธรรมดาโทษของตน   หาปรากฏ 
แกคนไม,  ยอมปรากฏแกคนเหลาอ่ืน ;   เราจักกําหนด  (ความเปน 
ไป)   ของพวกชาวเมือง"  ดังน้ีแลว  จึงทรงปลอมเพศ  เสด็จออก 
ไปในเวลาเย็น   ทรงดําริวา  "ธรรมดาการสนทนาปราศรัยของพวก 
มนุษยผูนั่งบริโภคอาหารในเวลาเย็น   ยอมมีประการตาง ๆ กัน; ถา 
เราครองราชยโดยอธรรม,  ชนทั้งหลายคงจะพูดกันวา 'พวกเรา  ถูก 
พระเจาแผนดินผูไมต้ังอยูโดยธรรม  ผูชั่วชา  เบียดเบียนดวยสินไหม๑ 

และพลีเปนตน '   ถาเราครองราชยโดยธรรม,  ชนท้ังหลายก็จักกลาว 
คําเปนตนวา  'ขอพระเจาอยูหัวของเราทั้งหลาย จงทรงพระชนมายุ 
ยืนเถิด'   แลวก็สรรเสริญคุณของเรา"  ดังน้ีแลว  จึงเสด็จเที่ยวไป 
ตามลําดับฝาเรือนน้ัน ๆ. 
        ในขณะนั้น  พวกโจรผูหากินทางขุดอุโมงค   กําลังขุดอุโมงคใน 
 
๑.  ทณฺฑ  แปลวา  อาชญาก็ได.  
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ระหวางเรือน  ๒  หลัง  เพ่ือตองการเขาเรือนท้ัง ๒  โดยอุโมงคเดียวกัน.  
พระราชาทอดพระเนตรเห็นพวกมันแลว   ไดทรงแอบซุมอยูในเงา 
เรือน.  ในเวลาท่ีพวกมันขุดอุโมงคเขาเรือนไดแลวตรวจดูสิ่งของ   มาณพ 
ต่ืนข้ึนแลว  ก็สาธยายมนตนั้น  กลาววา  "ฆเฏสิ   ฆเฏสิ,  กึการณา 
ฆเฏสิ ?   อหป  ต  ชานาม ิ ชานาม.ิ" 
        โจรเหลาน้ัน  ไดฟงคํานั้นแลว  ก็ตกใจกลัวท้ิงแมผาท่ีตนนุง 
เสีย   หนีไปโดยซึ่ง  ๆ   หนาทีเดียว   ดวยบอกกันวา  "นัยวา 
เจาคนนี้รูจักพวกเรา,   มันจักใหพวกเราฉิบหายเสียบัดนี้." 
                    [ทรงเห็นโจรหนีเพราะมนตของมาณพ] 
        พระราชาทอดพระเนตรเห็นโจรเหลาน้ันกําลังหนีไป  และได 
ทรงสดับเสียงมาณพนอกน้ีสาธยายมนตอยู  ทรงทําหนด   (ความเปน 
ไป)   ของพวกชาวเมืองไดแลว  จึงเสด็จเขาพระราชนิเวศน;  แลเมื่อ 
ราตรีสวางแลว  พอเชาตรู  ก็รับสั่งเรยีกบุรุษคนหนึ่ง  (มาเฝา)  ตรัส 
วา  "พนาย  เธอจงไป   พวกโจรขุดอุโมงคในเรือนชื่อโนน  ในถนน 
โนน,  ในเรือนหลังน้ัน  มีมาณพเรียนศิลปะมาแตเมืองตักกสิลา (คน 
หน่ึง)   เธอจงนําเขามา." 
        เขาไปบอกวา    "พระเจาอยูหัว   รับสั่งหาทาน"     แลวนํา 
มาณพมา. 
        ลําดับนั้น  พระราชา  ตรัสกะเขาวา  "พอ  เธอเปนมาณพ 
ผูเรียนศิลปะมาจากเมืองตักกสิลาหรือ  ?"  
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        มาณพ.  พระเจาขา  พระอาชญาไมพนเกลา ฯ.  
        พระราชา.  ใหศิลปะแกฉันบางเถิด. 
        มาณพ.  ดีละ  พระเจาขา   ขอพระองคประทับบนอาสนะที่ 
เสมอกันแลวเรียนเถิด. 
        ลําดับนั้น พระราชาทรงทําอยางน้ัน  ทรงเรียนมนตนั้นกะเขา 
แลว  ไดพระราชทานทรัพยพันหน่ึง  ดวยพระดํารัสวา "นี้  เปนสวน 
บูชาอาจารยของทาน." 
        ในกาลนั้น  เสนาบดี  พูดกับภูษามาลาของพระเจาแผนดินวา 
"แกจักแตงพระมัสสุของในหลวงเม่ือไร ?" 
        ภูษามาลา.  พรุงน้ี  หรือมะรืนนี้แหละ. 
        เสนาบดีนั้น  ใหทรพัยพันหน่ึงแกเขาแลว  พูดวา  "ขามีกิจอยู 
(อยางหน่ึง)"   เมื่อเขาถามวา  "กิจอะไร  นาย ?  บอกวา  "แก 
ตองทําเปนเหมือนจะทําการแตงพระมัสสุของในหลวง  สบัดมีดโกน 
ใหคมกริบ,  ตัดกานพระศอเสีย  จัก  (ได)   เปนเสนาบดี,  ขาจักเปน 
พระเจาแผนดิน.  เขารับวา  "ได"   ในวันแตงพระมัสสุถวายในหลวง 
เอานํ้าหอมสระสรงพระมัสสุใหเปยก  สบัดมีดโกน  จักที่ชายพระนลาฏ 
คิดวา  "มีดโกนมีคมรอยไปเสียหนอย,   เราควรตัดกานพระศอโดย 
ฉับเดียวเทานั้น"   ดังน้ีแลว  จึงยืนสวนขางหน่ึง  สบัดมีดโกนอีก. 
        ในขณะนั้น  พระราชา  ทรงระลกึถึงมนตของพระองคได  เมื่อ 
จะทรงทําการสาธยาย  ตรัสวา  "ฆเฏสิ   ฆเฏสิ  กกึารณา  ฆเฏสิ ? 
อหป  ต  ชานามิ  ชานาม.ิ" 
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        เหง่ือไหลโซมจากหนาผากของนายภูษามาลาแลว.  เขาเขาใจ 
วา  "ในหลวงทรงทราบเรา"  กลัวแลว  จึงโยนมีดโกนเสียที่แผนดิน 
แลว  หมอบกราบลงแทบพระบาท.  
                             [กุสโลบายของพระราชา] 
        ธรรมดาพระราชาทั้งหลาย    ยอมเปนผูฉลาด,   เพราะฉะน้ัน 
พระองคจึงตรัสกะเขาอยางนี้วา   "เฮย !    อายภูษามาลาใจราย  มึง 
เขาใจวา  'พระเจาแผนดินไมรูมึงหรือ ?" 
        ภูษามาลา.   ขอพระองค    โปรดพระราชทานอภัยแกขาพระองค 
เถิด   พระเจาขา. 
        พระราชา.  ชางเถอะ,  อยากลัวเลย,  บอกมาเถิด. 
        ภูษามาลา. พระเจาขา  เสนาบดีใหทรัพยพันหน่ึงแกขาพระองค 
บอกวา  "แกจงทําทีเปนแตงพระมัสสุของในหลวง  ตัดกานพระศอ 
เสีย,   เมื่อพระองคสวรรคตแลว,  ขาจักเปนพระเจาแผนดิน  ต้ังแก 
ใหเปนเสนาบดี." 
        พระราชา  ทรงสดับคําน้ันแลว  ทรงดําริวา  "เราไดชีวิตเพราะ 
อาศัยอาจารย'   ดังน้ีแลว  จึงดํารัสสั่งใหหาเสนาบดีมา  (เฝา)   ตรัส 
วา  "เสนาบดีผูเจริญ  ชื่อวาอะไรท่ีเธอไมไดแลวจากสํานักของฉัน, 
บัดนี้   ฉันไมอาจจะดูเธอได,   เธอจงออกไปจากแควนของฉัน" 
รับสั่งใหเนรเทศเขาออกจากแวนแควนแลว   ก็รับสั่งใหมาณพผู 
อาจารยมาเฝา  ตรัสวา  "ทานอาจารย  ขาพเจาไดชีวิตเพราะอาศัย  
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ทาน"   ดังน้ีแลว  ทรงทําสักการะใหญ  ไดพระราชทานตําแหนง  
เสนาบดี   แกอาจารยนั้นแลว.   มาณพในครั้งน้ัน   ไดเปนจูฬปนถก, 
พระศาสดาเปนอาจารยทิศาปาโมกข. 
        พระศาสดา  ครั้นทรงนําอดีตนิทานน้ีมาแลว  ตรัสวา  "ภิกษุ 
ทั้งหลาย  แมในกาลกอน  จูฬปนถกกโ็งอยางนี้เหมือนกัน,  แม 
ในกาลน้ัน  เราก็ไดเปนที่พ่ึงพํานักของเธอ  ยังเธอใหต้ังอยูในโลกิย- 
ทรัพยแลว,  ในวันรุงข้ึน  เมื่อกถา  (สนทนากัน)  ต้ังข้ึนวา  "นา 
สรรเสริญ   พระศาสดาทรงเปนที่พ่ึงพํานักของพระจูฬปนถกแลว" 
ตรัสเลาเรื่องอดีตในจูฬเสฏฐิชาดก๑แลว  ตรัสคาถาวา 
        "ผูมีปรีชาเห็นประจักษ   ยอมต้ังตนดวยทุน - 
        ทรัพยแมนอย  เหมอืนคนกอไฟกองนอยให 
        ลุกเปนกองใหญไดฉะนั้น." 
แลวตรัสวา   "ภิกษุทั้งหลาย  เราเปนที่พ่ึงพํานักของจูฬปนถกน้ี 
เฉพาะแตในบัดนี้หามิได,  ถึงในกาลกอน  ก็ไดเปนที่พ่ึงพํานักแลว 
เหมือนกัน;    แตวา  ในกาลกอน  เราไดทําจูฬปนถกน้ีใหเปนเจาของ 
โลกิยทรัพย,   บัดนี้  ทําใหเปนเจาของโลกุตรทรพัย"  ดังน้ีแลว  ทรง 
ประชุมชาดกกวา    "จูฬกันเตวาสิก   แมในครั้งน้ัน  ไดเปนจูฬปนถก 
(ในบัดนี้),   สวนจูฬเศรษฐี   ผูฉลาดเฉียบแหลม  เขาใจพยากรณ 
นักษัตร  (ในครั้งน้ัน)  คือเราน่ันเอง." 
 
๑.  ขุ.  ชา.  ๒๗/๒  ตทฏกถา.  ๑/๑๗๕.  ตตฺถ  ปน  จุลฺลกเสฏ ิชาตกนฺติ  ขายติ.  
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                          [พวกภิกษุชมพระจูฬปนถก]  
        อีกวันหน่ึง  ภิกษุทั้งหลาย  สนทนากันในธรรมสภาวา  "ผูมี 
อายุ   พระจูฬปนถก  แมไมสามารถจะเรียกคาถา  ๔  บทโดย  ๔  เดือน 
ได  ก็ไมสละความเพียร  ต้ังอยูในอรหัตแลว,  บัดนี้  (ได)  เปน 
เจาของทรัพยคือโลกุตรธรรมแลว." 
           [พระศาสดาสอนใหทําท่ีพ่ึงดวยธรรม ๔  ประการ] 
        พระศาสดา  เสด็จมาตรัสถามวา  "ภิกษุทั้งหลาย  บัดนี ้
พวกเธอนั่งประชุมกันดวยเรื่องอะไรหนอ ?"   เมื่อภิกษุเหลานั้นกราบ 
ทูลวา  "ดวยเรื่องชื่อน้ี  (พระเจาขา),"   จึงตรัสวา  "ภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุในศาสนาของเรา  ปรารภความเพียรแลว  ยอมเปนเจาของแหง 
โลกุตรธรรมไดเทียว"   ดงัน้ีแลว  ตรสัคาถานี้วา 
        "ผูมีปญญา    พึงทําเกาะ  (ที่พ่ึง)   ที่หวงนํ้า 
        ทวมทับไมได  ดวยความหมั่น  ดวยความไม 
        ประมาท  ดวยความระวัง  และดวยความฝก." 
                                        [แกอรรถ] 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  สองบทวา  ทีป  กยิราถ  ความวา  ผูมี 
ปญญา  ประกอบพรอมแลวดวยปญญาอันรุงเรืองในธรรม  พึงทํา  คือ 
พึงกระทํา  ไดแกอาจทํา  เกาะ  คืออรหัตผล  อันเปนที่พ่ึงพํานักของตน 
ในสาครคือสงสารอันลึกยิ่ง   โดยความเปนที่พึ่งอันไดยากยิ่งน้ี  ดวย 
ธรรมอันเปนเหตุ  ๔  ประการเหลาน้ี   คือ:  ดวยความหม่ัน  กลาวคือ  
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ความเพียร  ๑  ดวยความไมประมาท  กลาวคือการไมอยูปราศจาก  
สติ  ๑  ดวยความระวัง  กลาวคือปาริสุทธิศีลสี่  ๑  ดวยความฝก 
อินทรีย  ๑. 
        ถามวา  "พึงทําเกาะเชนไร ?" 
        แกวา "พึงทําเกาะที่หวงน้ําทวมทับไมได."   อธิบายวา   พึงทํา 
เกาะท่ีหวงนํ้า  คือ  กิเลสทั้ง ๔  อยาง  ไมสามารถจะทวมทับคือกําจักได; 
แทจริง   พระอรหัต  อันโอฆะไมสามารถจะทวมทับไดเลย. 
        ในเวลาจบคาถา  ชนเปนอันมาก   ไดเปนอริยบุคคล  ม ี
พระโสดาบันเปนตนแลว.   เทศนามีประโยชนแกบริษัทผูประชุมกันแลว 
ดังน้ีแล. 
                             เรื่องพระจูฬปนถกเถระ   จบ.  
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                             ๔.  เรื่องพาลนักษัตร*  [๑๘]  
                                    [ขอความเบ้ืองตน] 
        พระศาสดา  เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน  ทรงปรารภนักบัตร 
ของคนพาล  ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา  "ปมาทมนุยฺุชนฺติ" 
เปนตน. 
                       [คนพาลชาวเมืองสาวัตถีเลนนักษัตร] 
        ความพิสดารวา  ดังไดสดับมา  ในสมัยหน่ึง  เขาปาวประกาศ 
ชื่อพาลนักษัตร   ในพระนครสาวัตถี.  ในนักษัตรนั้น  พวกชนพาลผูมี 
ปญญาทราม  เอาเถาและโคมัย  (มลูโค)  ทารางกาย  เที่ยวกลาว 
วาจาของอสัตบุรุษไปตลอด  ๗  วัน,   เห็นใคร ๆ  เปนญาติก็ตาม  เปน 
สหายก็ตาม  เปนบรรพชติก็ตาม   ชื่อวาละอายอยู  ไมมี,   ยืน 
กลาววาจาของอสัตบุรุษอยูที่ประตูทุก ๆ  ประตู.  มนุษยทั้งหลาย   ไม 
อาจฟงอสัปปุริสวาทของพวกเขาได จึงสงทรัพยใหกึ่งบาทบาง   บาท 
หน่ึงบาง   กหาปณะหน่ึงบางตามกําลัง,   พวกเขาถือเอาทรัพยที่ได 
แลว ๆ  ที่ประตูเรือนของมนุษยเหลานั้น ๆ  แลวกห็ลีกไป. 
        ก็ในกาลน้ัน   พระนครสาวัตถี   มีอริยสาวกประมาณ  ๕  โกฏ-ิ 
ทานเหลาน้ัน   สงขาวไปถวายพระศาสดาวา  "ขาแตพระองคผูเจริญ 
ขอพระผูมีพระภาคเจากับภิกษุสงฆ  อยาเสด็จเขาไปสูพระนคร  จง 
ประทับอยูแตในพระวิหารสิ้น  ๗  วัน,"   ก็แลตลอด  ๗  วันนัน้  (ทาน 
 
*  พระมหาบุญมี  ป.๗  วัดบรมนิวาส  แปล.   ๑.  การร่ืนเริงของคนพาล.  
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เหลาน้ัน)  จัดขาวยาคูและภัตรเปนตน  (สงไป)  ในพระวิหารน่ันแล  
เพ่ือภิกษุสงฆ  แมตนเองก็ไมออกจากเรือน. 
        ก็ครั้นเม่ือนักษัตรสุดสิ้นลงแลว,  ในวันที่  ๘  อริยสาวกเหลาน้ัน 
นิมนตภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข   ใหเสด็จเขาไปยังพระนคร 
ถวายทานใหญ  นั่ง   ณ  สวนขางหน่ึงแลว  กราบทูลวา  "ขาแตพระองค 
ผูเจริญ  ๗  วันของพวกขาพระองคลวงไปไดโดยยากอยางยิ่ง,   เมื่อ 
พวกขาพระองคไดยินวาจามิใชของสัตบุรุษของพวกพาล,    หูทั้ง  ๒ 
เปนประหน่ึงวาถึงอาการแตกทําลาย,  ใคร ๆ  ก็ไมละอายแกใคร ๆ, 
เพราะเหตุนั้น   พวกขาพระองค   จึงไมใหพระองคเสด็จเขาภายใน 
พระนคร,   ถึงพวกขาพระองคก็ไมอาจออกจากเรือน." 
                     [คนพาลกับคนฉลาดมีอาการตางกัน] 
        พระศาสดา   ทรงสดับถอยคําของอริยสาวกเหลาน้ันแลว  ตรัส 
วา  "กิริยาของพวกพาลผูมีปญญาทราม  ยอมเปนเชนนี,้   สวนผูมี 
ปญญาท้ังหลาย  รักษาความไมประมาทไวเหมือนทรัพยอันเปนสาระ 
ยอมบรรลุสมบัติ   คือ  อมตมหานิพพาน"  ดังน้ีแลว   ไดทรงภาษิตพระ 
คาถาเหลาน้ีวา :- 
        "พวกชนพาลผูมีปญญาทราม   ยอมประกอบ 
        เนือง ๆ  ซึ่งความประมาท,    สวนผูมีปญญา 
        ยอมรักษาความไมประมาทไวเหมือนทรัพยอนั 
        ประเสรฐิ,  ทานท้ังหลายอยาตามประกอบความ 
        ประมาท,   อยาตามประกอบความเชยชิดดวย  
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        ความยนิดีในกาม;   เพราะวาผูไมประมาทแลว 
        เพงพินิจอยู  ยอมบรรลุสุขอันไพบูลย."  
                                      [แกอรรถ] 
        บรรดาเหลาน้ัน บทวา  พาลา  ไดแก  ผูประกอบดวยความ 
เปนชนพาล   คือผูที่ไมรูจักประโยชนในโลกน้ีและโลกหนา. 
        บทวา  ทุมฺเมธิโน   คือไรปญญา.  พวกชนพาลนั้น  เมื่อไมเห็น 
โทษในความประมาท   ชื่อวายอมประกอบเนื่อง  ๆ   ซึ่งความประมาท 
คือวา  ยอมใหกาลลวงไปดวยความประมาท. 
        บทวา   เมธาวี  เปนตน  ความวา  สวนบัณฑิตผูประกอบดวย 
ปญญาอันรุงเรืองในธรรม    ยอมรกัษาความไมประมาทไวเหมือน 
ทรัพย   คือ  รัตนะ  ๗  ประการ  อันประเสริฐคือสูงสุด  ซึ่งสืบเนื่องมา 
แตวงศตระกูล.   อธิบายวา  เหมือนอยางวา  ชนทั้งหลายเม่ือเห็น 
อานิสงสในทรัพยวา  "เราท้ังหลาย  อาศัยทรัพยอันสูงสุด  จักถึง 
สมบัติคือกามคุณ   จักทําทางเปนที่ไปสูปรโลกใหหมดจดได,"   ยอม 
รักษาทรัพยนั้นไวฉันใด;  แมบัณฑิตก็ฉันนั้น  เมื่อเห็นอานิสงสใน 
ความไมประมาทวา  "ชนผูไมประมาทแลว  ยอมไดเฉพาะซ่ึงฌาน 
ทั้งหลาย   มปีฐมฌานเปนตน   ยอมบรรลโุลกุตรธรรมมีมรรคและ 
ผลเปนตน   ยอมยังวิชชา  ๓  (และ)  อภิญญา  ๖๑  ใหถึงพรอมได," 
 
๑.  อิทธิวิธิ  แสดงฤทธ์ิได,  ทิพพโสต  หูทิพย,  เจโตปริยญาณ  รูจักกําหนดใจผูอ่ืน, 
ปุพเพนวิาสานุสสติ  ระลึกชาติได,  ทิพพจักขุ   ดาทิพย,  อาสวักขยญาณ  รูจักทํา 
อาสวะใหส้ิน,  รวมเปนอภิญญา  ๖.    ๓  ขอเบ้ืองปลาย  เรียกวา  ๓  ก็ได.  
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ยอมรักษาความไมประมาทไวเหมือนทรัพยอันประเสริฐ.  
        บทวา  มา  ปมาท  ความวา  เพราะฉะนั้น  ทานท้ังหลายอยาตาม 
ประกอบความประมาท   คืออยาใหกาลลวงไปดวยความประมาท. 
        บาทคาถาวา  มา  กามรติสนฺถว   ความวา  อยาตามประกอบ 
คืออยาคิด   ไดแก   อยาไดเฉพาะแมซ่ึงความเชยชิดดวยอํานาจแหง 
ตัณหา  กลาวคือ   ความยินดีในวัตถุกามและกิเลสกาม. 
        บทวา  อปฺปมตฺโต  หิ  เปนตน  ความวา  เพราะวาบุคคลผูไม 
ประมาทแลว  โดยความเปนผูมีสติต้ังมั่น  เพงอยู   ยอมบรรลุนพิพาน- 
สุขอันไพบูลย  คือโอฬาร. 
        ในกาลจบคาถา  ชนเปนอันมาก  ไดเปนอริยบุคคลมีพระโสดาบัน 
เปนตน.   เทศนามีประโยชนแกมหาชนแลว  ดังนีแ้ล. 
                                 เรื่องพาลนักษัตร  จบ.  
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                      ๕.  เรื่องพระมหากัสสปเถระ*  [๑๙]  
                                  [ขอความเบ้ืองตน] 
        พระศาสดา  เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน  ทรงปรารภพระ 
มหากัสสปเถระ   ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา  "ปมาท   อปฺปมาเทน" 
เปนตน. 
                  [พระเถระตรวจดูสัตวโลกดวยทิพพจักษุ] 
        ความพิสดารวา   วันหน่ึง  พระเถระอยูในปปผลิคูหา๑   เที่ยว 
ไปบิณฑบาตในกรุงราชคฤห  กลับจากบิณฑบาตภายหลังภัตร   นั่งเจริญ 
อาโลกกสิณ  ตรวจดูสัตวทั้งหลายผูประมาทแลวและไมประมาทแลว 
ซึ่งจุติและเกิดในที่ทั้งหลาย  มีน้ําแผนดินและภูเขาเปนตนอยู  ดวย 
ทิพพจักษุ. 
        พระศาสดา  ประทบันั่งในพระเชตวันนั่นแล   ทรงตรวจดูดวย 
ทิพพจักษุวา  "วันนี้  กัสสปผูบุตรของเราอยูดวยธรรมเปนเครื่องอยู 
อะไรหนอ ?"   ทรงทราบวา  "ตรวจดูการจุติและเกิดของสัตว 
ทั้งหลายอยู,"  จึงตรัสวา  "ชื่อวาการจุติและการเกิดแหงสัตวทั้งหลาย 
แมอันพุทธญาณไมทรงกําหนด,  ใคร ๆ  ไมสามารถจะทําการกําหนด 
สัตวทั้งหลาย  ผูถือปฏิสนธิในทองของมารดา   ไมทันใหมารดาและ 
 
*  พระมหาบุญมี  ป.๗  วัดบรมนิวาส  แปล. 
๑.  ปปฺผลิ  แปลวา  ไมเลียบหรือดีปลี  รวมรับคูหาศัพท  แปลวา ถํ้าอันประกอบดวยไม 
เลียบหรือดีปลี   อีกนัยหนึ่ง  ถํ้านี้  พระมหากัสสปเถระอาศัยอยูมากกวาท่ีอ่ืน  นามเดิม 
ของพระเถระช่ือวา   ปปฺผลิ  ถาแปลมุงเอาช่ือพระเถระเปนท่ีตั้งแลว  ก็แปลวา  ถํ้า 
เปนท่ีอยูของพระปปผลิ.  ๒.  อาโลกกสิณ  กสิณกําหนดเอาแสงสวางเปนอารมณ.  
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บิดารูและจุติได,    การรูสตัวเหลาน้ัน   ไมใชวิสัยของเธอ,     (เพราะ)  
วิสัยของเธอมีประมาณนอย,  สวนการรูการเห็นสัตวทั้งหลาย  ผูจุติและ 
เกิดอยูโดยประการท้ังปวง  เปนวิสัยของพระพุทธเจาท้ังหลายเทาน้ัน" 
ดังน้ีแลว  ทรงแผพระรัศมีไปเปนประหน่ึงวา  ประทับนั่งอยูในท่ีเฉพาะ 
หนา  ตรัสพระคาถาน้ีวา 
        "เมื่อใดบัณฑิตบรรเทาความประมาทดวยความ 
        ไมประมาท   เมื่อนัน้บัณฑิตน้ัน  ขึ้นสูปญญา 
        เพียงดังปราสาท   ไมเศราโศก   ยอมพิจารณา 
        เห็นหมูสัตว  ผูมีความเศราโศก  ปราชญยอม 
        พิจารณาเห็นคนพาลท้ังหลายได  เหมือนคนผู 
        ยืนอยูบนยอดเขา   มองเห็นชนผูยืนอยูบนพ้ืน 
        ดินไดฉะนั้น." 
                                         [แกอรรถ] 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  นุทติ  เปนตน  ความวา  เมื่อใด 
บัณฑิต  พอกพูนธรรมมคีวามไมประมาทเปนลักษณะ  ไมใหโอกาส 
แกความประมาท  ชื่อวา  ยอมบรรเทา   คือยอมขับไลซึ่งความประ- 
มาทน้ัน  ดวยกําลังแหงความไมประมาท;  เหมือนนํ้าใหม  ไหลเขาสู 
สระโบกขรณี  ยังน้ําเกาใหกระเพ่ือมแลว  ไมใหโอกาสแกน้ําเกานั้น 
ยอมรุน   คือ  ยอมระบายนํ้าเกาน้ันใหไหลหนีไป  โดยที่สุดของตน 
ฉะน้ันนั่นแล,  เมื่อน้ัน  บณัฑิตนั้น  มีความประมาทอันบรรเทาแลว  
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บําเพ็ญปฏิปทาอันสมควรแกความไมประมาทน้ันอยู,   ข้ึนสูปญญา  
เพียงดังปราสาท   กลาวคือ   ทิพพจักษุอันบริสุทธิ์  โดยอรรถวาสูง 
เยี่ยม  ดวยปฏิปทาน้ัน  ดจุบุคคลข้ึนสูประสาททางบันไดฉะนั้น  ชื่อวา 
ผูไมเศราโศก  เพราะความเปนผูละลูกศร   คือความโศกเสียไดแลว, 
ยอมพิจารณาเห็น  คือยอมมองเห็นปประชา   คือหมูสัตว  ผูชือ่วา  มี 
ความเศราโศก  เพราะความเปนผูละลูกศรคือความโศกยังไมได  ซึ่ง 
จุติอยู  และเกิดอยู  ดวยทิพพจักษุ. 
        ถามวา  เหมือนอะไร ? 
        แกวา  เหมือนคนผูยืนอยูบนยอดเขา  ยอมมองเห็นชนผูยืนอยู 
พ้ืนดินไดฉะนั้น;  อธิบายวา  บุคคลผูยืนอยูบนยอดเขา   ยอมมองเห็น 
ชนผูยืนอยูที่พ้ืนดินได   หรือผูยืนอยูบนปราสาทชั้นบน   ยอมมองเห็น 
ชนผูยืนอยูในบริเวณแหงปราสาทไดโดยไมยากฉันใด:  ปราชญคือ 
บัณฑิต   ไดแกพระมหาขีณาสพแมนั้น  ก็ยอมพิจารณาเห็นคนพาล 
ทั้งหลาย  ผูยังถอนพืชคือวัฏฏะไมได  จุติอยูและเกิดอยูโดยไมยาก 
ฉันนั้น. 
        ในกาลจบคาถา   ชนเปนอันมาก  กระทําใหแจงแลวซ่ึงอริยผล 
ทั้งหลาย   มโีสดาปตติผลเปนตน  ดังนี้แล. 
                             เรื่องพระมหากัสสปเถระ  จบ.  
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                           ๖.  เรื่องภิกษุ  ๒  สหาย*  [๒๐] 
                                    [ขอความเบ้ืองตน]  
        พระศาสดา  เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน  ทรงปรารภภิกษุ ๒ 
สหาย  ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา  "อปฺปมตฺโต  ปมตฺเตสุ"  เปนตน. 
                           [ภิกษุ  ๒  รูปมีปฏปิทาตางกัน] 
        ไดยินวา  ภิกษุ  ๒  รูปนั้น  เรยีนกัมมัฏฐานในสํานักพระศาสดา 
แลว  เขาไปยังวิหารอันต้ังอยูในปา.  ในภิกษุ  ๒  รปูนั้น รูปหน่ึง  เก็บ 
ฟนมาตอเวลายังวันแลว   จัดเตาไฟแลว  นั่งผิงไฟสนทนากับพวกภิกษุ 
หนุมและสามเณรอยูตลอดปฐมยาม.  รูปหน่ึงไมประมาท  ทําสมณ- 
ธรรมอยู  ตักเตือนรูปนอกน้ีวา  "ผูมีอายุ  ทานอยาทําอยางนั้น,  เพราะ 
อบาย๑  ๔  เปนเชนเรือนเปนที่นอนแหงชนผูประมาทแลว,  ธรรมดา 
พระพุทธเจาทั้งหลาย  อันบุคคลผูโออวด  ไมอาจใหทรงโปรดปราน 
ได."   ทานไมฟงคําตักเตือนของภิกษุนั้น.  ภิกษุนอกน้ี  คิดวา  "ภิกษุ 
นี้ไมเชื่อถอยคํา๒"   จึงไมปรารถนา  (ตักเตือน)  ทาน  ไมประมาท 
แลว  ไดทําสมณธรรม.  ฝายพระเถระผูเกียจคราน  ผิงไฟในปฐมยาม 
แลว  ในเวลาที่ภิกษุนอกน้ีเดินจงรมแลวเขาไปสูหอง  จึงเขาไป  พูดวา 
"ทานผูเกียจครานมาก   ทานเขาไปสูปา  เพ่ือตองการหลับนอน  (หรือ): 
อันบุคคลเรียนกัมมัฏฐานในสํานักพระพุทธเจา  แลวลุกข้ึนทําสมณธรรม 
 
*  พระมหาบุญมี   ป. ๗   วดับรมนิวาส  แปล. 
๑.  อบาย  ๔  คือ  นิรย  นรก  ๑.  ดิรัจฉานโยนิ  กําเนิดสัตวดิรัจฉาน  ๑.  ปตติวิสัย ภมิูแหง 
เปรต  ๑.  อสุรกาย  พวกอสุรกาย  ๑.   ๒.  น  วจนกฺขโม  ไมอดทนตอถอยคํา.  
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ตลอดทั้งกลางคืนกลางวัน  ไมควรหรือ ?"  ดังน้ีแลว  ก็เขาไปยังท่ีอยู  
ของตนแลวนอนหลับ.  ฝายภิกษุนอกนี้  พักผอนในมัชฌิมยามแลว 
กลับลุกข้ึนทาํสมณธรรมในปจฉิมยาม.  ทานไมประมาทอยูอยางนั้น  ตอ 
กาลไมนานนัก  ก็บรรลพุระอรหัต  พรอมดวยปฏิสัมภิทาท้ังหลาย. 
ภิกษุรูปเกียจครานนอกน้ี   ใหเวลาลวงไปดวยความประมาทอยางเดียว. 
ภิกษุ ๒  รูปนั้น   ออกพรรษาแลว  ไปสูสํานักพระศาสดา   ถวายบังคม 
พระศาสดาแลว  นั่ง  ณ  ที่สมควรขางหนึ่ง. 
                          [พระศาสดาตรัสถามภิกษุทั้ง ๒] 
        พระศาสดา   ทรงกระทําปฏิสันถารกับภิกษุ  ๒  รูปนั้นแลว  ตรัส 
ถามวา "ภิกษุทั้งหลาย   พวกเธอไมประมาททําสมณธรรมกันแล 
หรือ ?  กิจแหงบรรพชิตของพวกเธอถึงท่ีสุดแลว   แลหรือ ?"  ภิกษุ 
ผูประมาท  กราบทูลวา  "ขาแตพระองคผูเจริญ  ความไมประมาทของ 
ภิกษุนั่น  จักมีแตที่ไหน ?   ต้ังแตเวลาไป  เธอนอนหลับใหเวลาลวง 
ไปแลว." 
        พระศาสดา   ตรัสถามวา  "ก็เธอเลา ? ภิกษุ." 
        ภิกษุรูปเกียจคราน   ทูลวา  "ขาแตพระองคผูเจริญ  ขาพระองค 
เก็บฟนมาตอเวลายังวัน  จัดเตาไฟแลว  นั่งผิงไฟอยูตลอดปฐมยาม 
ไมหลับนอน   ใหเวลาลวงไปแลว." 
                   [ผูมีปญญาดียอมละท้ิงผูมีปญญาทราม] 
        ลําดับนั้น   พระศาสดา  ตรัสกะทานวา   "เธอประมาทแลว 
ปลอยเวลาลวงไป   (เปลา)  ยังมาพูดวา  'ตัวไมประมาท'  และทําผู  
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ไมประมาทใหเปนผูประมาท,   เธอเปนเหมือนมาตัวทุรพล  ขาดเชาว๑ 

แลวในสํานักแหงบุตรของเรา,   สวนบุตรของเรานี่  เปนเหมือนมาที่มี  
เชาวเร็วในสํานักของเธอ"  ดังน้ีแลว  จึงตรัสพระคาถานี้วา 
        "ผูมีปญญาดี  เมื่อชนท้ังหลายประมาทแลว 
        ไมประมาท,  เมื่อชนท้ังหลายหลับแลว  ต่ืนอยู 
        โดยมาก  ยอมละบคุคลผูมีปญญาทรามไปเสีย 
        ดุจมาตัวมีฝเทาเร็ว   ละทิ้งมาตัวหากําลังมิไดไป 
        ฉะนั้น."         
                                           [แกอรรถ] 
        บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   อปฺปมตฺโต  ความวา  ชื่อวา  ผูถึง 
พรอมดวยความไมประมาท  เพราะความเปนผูถึงความไพบูลยแหงสติ 
ไดแกพระขีณาสพ. 
        บทวา  ปมตฺเตสุ   ความวา  เมื่อสัตวทั้งหลายต้ังอยูแลวในการ 
ปลอยสติ.   บทวา  สุตฺเตสุ  คือ  (เมื่อสัตวทั้งหลาย)  ชื่อวา  ประพฤติ 
หลับอยูทุกอิริยาบถทีเดียว  เพราะไมมีธรรมเปนเครื่องต่ืน  คือ  สติ. 
บทวา  พหุชาคโร  ไดแก  ผูดํารงอยูในธรรมเปนเครื่องต่ืน  คือความ 
ไพบูลยแหงสติเปนอันมาก. 
        บทวา  อพลสฺสว   ความวา  ดุจมาสินธพอาชาไนยตัวมีเชาวเร็ว 
ว่ิงทิ้งมาตัวมีกําลังทราม   มีเชาวขาดแลว  โดยความเปนมามีเทาดานไป 
ฉะน้ัน. 
 
๑.  หมายความวา  ฝเทา.  



ประโยค๒ - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๒ - หนาท่ี 142 

        บทวา  สุเมธโส  เปนตน   ความวา  บุคคลผูมีปญญายอดเย่ียม 
ยอมละบุคคลผูเห็นปานน้ันไป  ดวยนิกายเปนที่มาบาง  ดวยมรรคผล  
เปนที่บรรลบุาง:  อธิบายวา  เมื่อคนมีปญญาทึบ  พยายามเรียนสูตร 
หน่ึงอยูนั้นแล,   ผูมีปญญาดี  ยอมเรียนไดวรรคหนึ่ง,  ยอมละไปดวย 
นิกายเปนที่มา  อยางนี้กอน:  อนึ่ง  เมื่อคนมีปญญาทึบ  กําลงัพยายาม 
นําท่ีพักกลางคืนและที่พักกลางวันอยูนั่นและ  และเรียนกัมมัฏฐานสาธยาย 
อยูนั่นแล,   แมในกาลเปนสวนเบื้องตน  บุคคลผูมีปญญาดี  เขาไปสูที่ 
พักกลางคืนหรือที่พักกลางวันที่ผูอ่ืนทําไว  พิจารณากัมมัฏฐานอยู  ยัง 
สรรพกิเลสใหสิ้นไป  ทําโลกุตรธรรม  ๙  ประการ  ใหอยูในเง้ือมมือ 
ได,  ผูมีปญญาดี  ยอมละไปไดดวยมรรคผลเปนที่บรรลุอยางนี้.  อนึ่ง 
ผูมีปญญาดี   ละคือท้ิงคนมีปญญาทึบนั้นไวในวัฏฏะ  รื้อ  (ตน)  ออก 
จากวัฏฏะไปโดยแทแล. 
        ในกาลจบคาถา   ชนเปนอันมาก  บรรลุอริยผลท้ังหลาย  มี 
โสดาปตติผลเปนตน  ดังนี้แล. 
                                เรื่องภิกษุ  ๒  สหาย  จบ.  
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                           ๗.  เรื่องทาวสักกะ*  [๒๑]  
                                   [ขอความเบ้ืองตน] 
        พระศาสดา  เมื่อทรงอาศัยเมืองเวสาลี  ประทบัอยูในกูฏาคาร- 
ศาลา๑   ทรงปรารภทาวสักกเทวราช   ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา 
"อปฺปมาเทน  มฆวา"  เปนตน. 
                        [เหตุที่ทาวสักกะไดพระนามตาง ๆ] 
        ความพิสดารวา  เจาลิจฉวีนามวา  มหาลิ  อยูในเมืองเวสาลี. 
พระองคทรงสดับเทศนาในสักกปญหสูตร๒ของพระตถาคตแลว  ทรงดําร ิ
วา   พระสัมมาสัมพุทธเจา  ยอมตรัสสมบัติของทาวสักกะไวมากมาย; 
พระองคทรงเห็นแลวจึงตรัส  หรือไมทรงเห็นแลวตรัสหนอแล ?  ทรง 
รูจักทาวสักกะหรือไมหนอ ? เราจักทูลถามพระองค." 
        ครั้งน้ันแล   เจาลิจฉวีนามวา  มหาลิ  เขาไปเฝาถึงท่ีพระผูมี- 
พระภาคประทับอยู;    ครั้นเขาไปเฝาแลว  จึงถวายบังคมพระผูมีพระภาค 
นั่ง  ณ  ที่สมควรขางหน่ึง.   เจามหาลิลิจฉวี  ครั้นนั่ง  ณ  ที่สมควรขางหนา 
แลวแล  ไดกราบทูลคําน้ีกะพระผูมีพระภาคเจาวา  "ขาแตพระองค 
ผูเจริญ   ทาวสักกะผูจอมแหงเทพท้ังหลาย   พระองคทรงเห็นแลว 
แลหรือ  ?" 
        พระผูมพีระภาค.  มหาลิ  ทาวสักกะผูเปนจอมแหงเทพท้ังหลาย 
อาตมภาพ  เห็นแลวแล." 
 
*  พระมหาบุญมี  ป.  ๗  วัดบรมนิวาส  แปล. 
๑.  ศาลาดุจเรือนยอด.    ๒.  ที.  มหา.  ๑๐/๒๙๘.  
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        มหาลิ.  ขาแตพระองคผูเจริญ   กท็าวสักกะนั้น  จักเปนทาว 
สักกะปลอมเปนแน,  เพราะวา  ทาวสักกะผูเปนจอมแหงเทพท้ังหลาย  
บุคคลเห็นไดโดยยาก  พระเจาขา. 
        พระผูมพีระภาค.  มหาลิ  อาตมภาพ  รูจักทั้งตัวทาวสักกะ  ทั้ง 
ธรรมที่ทําใหเปนทาวสักกะ;  ก็ทาวสักกะถึงความเปนทาวสักกะ  เพราะ 
สมาทานธรรมเหลาใน,  อาตมภาพ  ก็รูจักธรรมเหลาน้ันแล; 
        มหาลิ.  ทาวสักกะผูเปนจอมแหงเทพทั้งหลาย  ในกาลกอนเปน 
มนุษย   ไดเปนมาณพชื่อ   มฆะ,   เพราะฉะนั้น  เขาจึงเรียกวา 
'ทาวมฆวา;' 
        มหาลิ.   ทาวสักกะผูเปนจอมแหงเทพทั้งหลาย  ในกาลกอน  เปน 
มนุษย  ไดใหทานกอน  (เขา),  เพราะฉะนั้น  เขาจึงเรียกวา  'ทาว 
ปุรินททะ;' 
        มหาลิ.  ทาวสักกะผูเปนจอมแหงเทพทั้งหลาย  ในกาลกอน  เปน 
มนุษย  ไดใหทานโดยเคารพ,  เพราะฉะนั้น  เขาจึงเรียกวา  'ทาว 
สักกะ;' 
        มหาลิ.  ทาวสักกะผูเปนจอมแหงเทพทั้งหลาย  ในกาลกอน  เปน 
มนุษย  ไดใหที่พักอาศัย,  เพราะฉะนั้น  เขาจึงเรียกวา 'ทาววาสวะ;' 
        มหาลิ.  ทาวสักกะผูเปนจอมแหงเทพทั้งหลาย   ทรงดําริขอความ 
ต้ังพันไดโดยครูเดียว,  เพราะฉะนั้น  เขาจึงเรียกวา 'สหัสสักขะ๑;' 
        มหาลิ.   นางอสุรกัญญาชื่อ   สุชาดา  เปนพระปชาบดีของทาว 
 
๑.  สหสฺสกฺโข  แปลวา  ผูเหน็อรรถตั้งพัน.  
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สักกะผูเปนจอมแหงเทพท้ังหลาย,  เพราะฉะนั้น  เขาจึงเรียกวา  'ทาว  
สุชัมบด;ี' 
        มหาลิ.  ทาวสักกะผูเปนจอมแหงเทพทั้งหลาย  เสวยราชสมบัติ 
เปนอิสริยาธิปตยแหงเทพท้ังหลายชั้นดาวดึงส,  เพราะฉะนั้น  เขาจึง 
เรียกวา 'เทวานมินท;' 
        มหาลิ.   ทาวสักกะถึงความเปนทาวสักกะแลว   เพราะไดสมาทาน 
วัตตทาน  ๗  ใด,   วัตตบท  ๗  นั้น  ไดเปนอันทาวสักกะผูเปนจอมแหง 
เทพทั้งหลาย  ซึ่ง  (ครั้ง)  เปนมนุษยในกาลกอน  สมาทานใหบริบูรณ 
แลว;    วัตตบท  ๗  ประการเปนไฉน ?   คือเราพึงเปนผูเลี้ยงมารดาบิดา 
ตลอดชีวิต;   พึงเปนผูมีปกติประพฤติออนนอมตอผูใหญ  ในตระกูล 
ตลอดชีวิต;  พึงเปนผูพูดออนหวานตลอดชีวิต;  พึงเปนผูไมพูดสอเสียด 
ตลอดชีวิต;   พึงมีจิตปราศจากมลทิน  คือ  ความตระหน่ี  มีเครือ่ง 
บริจาคอันสละแลว  มีฝามืออันลางแลว๑  ยินดีแลวในอันสละ  ควรแก 
อันขอ   ยินดใีนอันจําแนกทาน  พึงอยูครอบครองเรือนตลอดชีวิต;  พึง 
เปนผูกลาวคําสัตยตลอดชีวิต;  พึงเปนผูไมโกรธตลอดชีวิต;  ถาความ 
โกรธพึงเกิดแกเราไซร,   เราพึงหักหามมันเสียพลันทีเดียว  ดังนี้,  มหาลิง 
ทาวสักกะถึงความเปนทาวสักกะ   เพราะไดสมาทานวัตตบท  ๗  ใด, 
วัตตบท  ๗  นั้น  ไดเปนของอันทาวสักกะ  ผูเปนจอมแหงเทพท้ังหลาย 
(ครั้ง)  เกิดเปนมนุษยในกาลกอน  สมาทานใหบริบูรณแลว  ฉะน้ีแล. 
        (พระผูมีพระภาค  ไดตรัสคําไวยากรณนี้แลว,  พระสุคตศาสดา 
 
๑.  หมายความวา   เตรียมหยิบส่ิงของใหทาน.  
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ครั้นตรัสคําไวยากรณนี้แลว,  ไดตรัสพระพุทธพจนภายหลังวา) 
        "ทวยเทพชั้นดาวดึงส  เรียกนรชนผูเล้ียง  
        มารดาบิดา  มีปกติประพฤติออนนอมตอผูใหญ 
        ในตระกูล   กลาวถอยคําไพเราะออนหวาน 
        ละวาจาสอเสียด   ประกอบในอนักําจัดความ 
        ตระหนี ่ มีวาจาสัตย  ขมความโกรธได  นั้นแล 
        วา  "สปับุรุษ๑." 
                   [ทาวสักกะบําเพ็ญกุศลเมื่อเปนมฆมาณพ] 
        พระผูมพีระภาค  ตรัสวา  "มหาลิ  กรรมนี้  ทาวสักกะทําไวใน 
คราวเปนมฆมาณพ"   ดังน้ีแลว  อันมหาลิลิจฉวี  ใครจะทรงสดับ 
ขอปฏิบัติของทาวสักกะน้ันโดยพิสดาร  จึงทูลถามอีกวา  "มฆมาณพ 
ปฏิบัติอยางไร ?  พระเจาขา"  จึงตรัสวา  "ถากระน้ัน  จงฟงเถิด 
มหาลิ"   ดังน้ีแลว   ทรงนําอดีตนิทานมา  (ตรัสวา) 
                                    [เรื่องมฆมาณพ] 
        ในอดีตกาล  มาณพชื่อวามฆะ  ในอจลคามในแควนมคธ  ไปสู 
สถานที่ทํางานในบาน  คุยฝุนดวยปลายเทาในท่ีแหงตนยืนแลว  ไดทํา 
ใหเปนรัมมณียสถาน๒แลวพักอยู.  อีกคนหน่ึงเอาแขนผลักเขา  นําออก 
จากท่ีนั้นแลว  ไดพักอยูในที่นั้นเสียเอง.   เขาไมโกรธตอคนน้ัน ได 
กระทําท่ีอ่ืนใหเปนรัมมณีสถานแลวพักอยู  คนอ่ืนก็เอาแขนผลักเขา 
 
๑.  ส.  ส. ๑๕/๒๒๗.   ๒.  ทีนํายินดี  
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นําออกแมจากที่นั้นแลว  ไดพักอยูในที่นั้นเสียเอง.  เขาไมโกรธแมตอ 
คนนั้น ไดกระทําท่ีอ่ืนใหเปนรัมมณียสถานแลวก็พักอยู.  บุรษุท้ังหลาย  
ที่ออกไปแลว ๆ   จากเรือน  ก็เอาแขนผลักเขา  นําออกจากสถานท่ีเขา 
ชําระแลว  ๆ  ดวยประการฉะน้ี.   เขาคิดเสียวา  "ชนเหลาน้ันแมทั้ง 
หมด  เปนผูไดรับสุขแลว,  กรรมน้ีพึงเปนกรรม  ใหความสุขแก 
เรา"   ดังน้ีแลว  วันรุงข้ึน  ไดถือเอาจอบไปทําท่ีเทามณฑลแหงลาน 
ใหเปนรัมมณียสถานแลว.  ปวงชนไดไปพักอยูในที่นั้นนั่นแล. 
        ครั้นในฤดูหนาว  เขาไดกอไฟใหคนเหลาน้ัน,   ในฤดูรอน ได 
ใหน้ํา.  ตอมา   เขาคิดวา  "ชื่อรัมมณียสถาน  เปนที่รักของคนท้ังปวง, 
ชื่อวาไมเปนท่ีรักของใคร ๆ ไมมี,  จําเดิมแตนี้ไป   เราควรเที่ยวทํา 
หนทางใหราบเรียบ"  ดังน้ีแลว  จึงออกไป  (จากบาน)   แตเชาตรู 
ทําหนทางใหราบเรียบ  เท่ียวรานกิ่งไมที่ควรตัดรานเสีย. 
                          [มฆมาณพไดสหาย  ๓๓  คน] 
        ภายหลงั  บุรุษอีกคนหน่ึงเห็นเขาแลว  กลาววา  "ทําอะไรเลา ? 
เพ่ือน." 
        มฆะ.  ฉันทําหนทางเปนที่ไปสวรรคของฉันละซิ,  เพ่ือน. 
        บุรุษ.  ถากระน้ัน  แมฉันก็จะเปนเพ่ือนของทาน. 
        มฆะ.  จงเปนเถอะ   เพ่ือน  ธรรมดา  สวรรค  ยอมเปนที่รกั 
ที่ชอบใจของชนเปนอันมาก. 
        ต้ังแตนั้นมา  ก็ไดเปน  ๒  คนดวยกัน.  แมชายอ่ืนอีก  เห็นเขา 
ทั้ง  ๒  แลว  ถามเหมือนอยางนั้นนั่นแล  พอทราบแลว  ก็เปนสหาย  
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ของคนท้ัง  ๒.  แมคนอ่ืน ๆ  อีก  ก็ไดทําอยางนั้น  รวมคนท้ังหมดจึง  
เปน  ๓๓  คน  ดวยประการฉะน้ี. 
                         [สหาย  ๓๓  คน  ถูกหาวาเปนโจร] 
        ชนเหลาน้ันแมทั้งหมด  มีมือถือวัตถุมีจอบเปนตน  กระทาํหนทาง 
ใหราบเรียบไปถึงท่ีประมาณ  ๑  โยชน  และ ๒ โยชน. 
        นายบาน   เห็นชายเหลาน้ันแลว  คิดวา  "มนุษยเหลาน้ีประกอบ 
แลวในฐานะท่ีไมควรประกอบ,  แมถาชนเหลาน้ี  พึงนําวัตถุทั้งหลาย 
มีปลาและเนื้อเปนตนมาจากปา,  หรือทําสุราแลวด่ืม,  หรือทํากรรม 
เชนนั้นอยางอ่ืน,  เราพึงไดสวนอะไร ๆ บาง." 
        ลําดับนั้น  นายบานจึงใหเรียกพวกนั้นมา  ถามวา  "พวกแก 
เที่ยวทําอะไรกัน ?" 
        ชนเหลาน้ัน.  ทําทางสวรรค  ขอรับ. 
        นายบาน.  ธรรมดาผูอยูครองเรือนท้ังหลาย   จะทําอยางนั้นไม 
ควร,  ควรนําวัตถุทั้งหลายมีปลาและเนื้อเปนตนมาจากปา,  ควรทําสุรา 
แลวด่ืม  และควรทําการงานท้ังหลายมีประการตาง ๆ. 
        ชนเหลาน้ัน  คัดคานคําของนายบานน้ันเสีย.   แมถกูเขาวากลาว 
ซ้ํา ๆ  อยู   กค็งคัดคานร่ําไป.  เขาโกรธแลว  คิดวา  "เราจักใหพวก 
มันฉิบหาย,"  จึงไปยังสํานักของพระราชา  กราบทูลวา   "ขาพระองค 
เห็นพวกโจรเท่ียวไป  ดวยการคุมกันเปนพวก   พระเจาขา"   เมื่อพระ 
ราชา  ตรัสวา  "เธอจงไป,   จงจับพวกมันแลวนํามา,"  ไดทําตาม 
รับสั่งแลว  แสดงแกพระราชา.  
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        พระราชา  มิทันไดทรงพิจารณา  ทรงบังคับวา  "พวกทาน 
จงใหชางเหยียบ  (พวกมันใหตาย)." 
                 [ชางไมเหยียบเพราะอานุภาพแหงเมตตา]  
        มฆมาณพ   ไดใหโอวาทแกชนที่เหลือท้ังหลายวา  "สหาย 
ทั้งหลายเอย  เวนเมตตาเสีย   ที่พ่ึงอยางอ่ืนของพวกเรา ไมมี,  ทาน 
ทั้งหลายไมตองการความโกรธในใคร ๆ  จงเปนผูมีจิตเสมอเทียว  ดวย 
เมตตาจิตในพระราชา  ในนายบาน  ในชางที่จะเหยียบ  และในตน" 
ชนเหลาน้ันก็ไดทําอยางน้ัน. 
        ลําดับนั้น  ชางไมอาจเขาไปใกลได  เพราะอานุภาพแหงเมตตา 
ของชนเหลานั้น.  พระราชา  ทรงสดับความน้ันแลว  ตรัสวา  "ชาง 
มันเห็นคนมาก   จึงไมอาจเหยียบได,  ทานทั้งหลายจงไป,   เอาเส่ือ 
ลําแพนคลุมเสียแลวจึงใหมันเหยียบ." 
        ชาง  อันเขาเอาเส่ือลําแพนคลุมชนเหลาน้ัน   ไสเขาไปเหยียบ 
ก็ถอยกลับไปเสียแตไกลเทียว. 
        พระราชา   ทรงสดับประพฤติการณนั้นแลว  ทรงดําริวา  "ใน 
เรื่องนี้  ตองมีเหตุ,"   แลวรับสั่งใหเรียกชนเหลาน้ันมาเฝา  ตรัสถาม 
วา "พอทั้งหลาย  พวกเจาอาศัยเรา  ไมไดอะไรหรือ ?" 
        พวกมฆะ.  นี่อะไร ?  พระเจาขา. 
        พระราชา.  ขาววา  พวกเจาเปนโจร  เที่ยวไปในปา  ดวยการ 
คุมกันเปนพวก.  
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        พวกมฆะ.   ใคร   กราบทูลอยางน้ัน  พระเจาขา ? 
        พระราชา.   นายบาน,  พอ.  
        พวกมฆะ.  ขอเดชะ   พวกขาพระองคไมไดเปนโจร,  แตพวก 
ขาพระองค  ชําระหนทางไปสวรรคของตน ๆ   จึงทํากรรมน้ีและกรรม 
นี้,   นายบานชักนําพวกขาพระองคในการทําอกุศล  ประสงคจะให 
พวกขาพระองคผูไมทําตามถอยคําของตนใหฉิบหาย  โกรธแลว  จึง 
กราบทูลอยางน้ัน. 
                        [ชน  ๓๓  คนไดรับพระราชทาน] 
        ทีนั้น  พระราชา  ทรงสดับถอยคําของชนเหลาน้ัน  เปนผูถึง 
ความโสมนัส  ตรัสวา  "พอทั้งหลาย  สัตวดิรัจฉานน้ี  ยังรูจักคุณของ 
พวกเจา,  เราเปนมนุษย  ก็ไมอาจรูจัก,  จงอดโทษแกเราเถิด,"  ก็แล 
ครั้นตรัสอยางนั้นแลว  ไดพระราชทานนายบานพรอมท้ังบุตรและภริยา 
ใหเปนทาส  ชางตัวนั้นใหเปนพาหนะสําหรับข่ี  และบานน้ัน ใหเปน 
เครื่องใชสอยตามสบาย  แกชนเหลาน้ัน. 
                          [มฆมาณพกับพวกสรางศาลา] 
        พวกเขา  พูดกันวา  "พวกเราเห็นอานิสงสแหงบุญในปจจุบัน 
นี้ทีเดียว,"   ตางมีใจผองใสโดยประมาณยิ่ง  ผลัดวาระกันข้ึนชางนั้น 
ไป   ปรึกษากันวา  "บัดนี ้ พวกเราควรทําบุญใหยิง่ข้ึนไป,"   ตางไต 
ถามกันวา  "พวกเราจะทําอะไรกัน ?"   ตกลงกันวา  "จักสรางศาลา 
เปนที่พักของมหาชนใหถาวร   ในหนทางใหญ  ๔  แยก."   พวกเขาจึง  



ประโยค๒ - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๒ - หนาท่ี 151 

สั่งใหหาชางไมมาแลวเริ่มสรางศาลา,  แตเพราะปราศจากความพอใจ  
ในมาตุคาม   จึงไมไดใหสวนบุญในศาลานั้น  แกมาตุคามท้ังหลาย. 
                              [มฆมาณพมีภริยา  ๔  คน] 
        ก็ในเรือนของมฆมาณพ  มีหญิง  ๔  คน  คือ   นางสุนันทา  สุจิตรา 
สุธรรมา  สชุาดา.   บรรดาหญิง  ๔  คนนั้น  นางสุธรรมมาคบคิดกับ 
นายชางไม  กลาววา  "พ่ี   ขอพ่ีจงทําฉันใหเปนใหญในศาลาน้ีเถิดคะ" 
ดังน้ีแลว  ไดใหคาจาง  (แกเขา)  นายชางไมนั้นรับคําวา  "ได" 
แลวตากไมสําหรับทําชอฟาใหแหงเสียกอนส่ิงอื่น  แลวถาก   สลักทําไม 
ชอฟาใหสําเร็จ  แลวสลักอักษรวา  "ศาลาน้ีชื่อสุธรรมา"  ดังน้ีแลว 
เอาผาพันเก็บไว. 
                      [นางสุธรรมาไดรวมกุศลสรางศาลาดวย] 
        ครั้นชางไมสรางศาลาเสร็จแลว  ในวันยกชอฟา  จึงกลาวกะชน 
๓๓  คนนั้นวา   "นาย  ตายจริง !   ขาพเจานึกกิจที่ควรทําอยางหนึ่ง 
ไมได." 
        พวกมฆะ.  ผูเจริญ  กิจชื่ออะไร ? 
        ชาง.  ชอฟา. 
        พวกมฆะ.  ชางเถิด,  พวกเราจักนําชอฟานั้นมาเอง. 
        ชาง.  ขาพเจาไมอาจทําดวยไมที่ตัดเด๋ียวน้ีได,  ตองไดไมชอฟา 
ที่เขาตัดถากสลักแลวเก็บไวในกอนน่ันแล  จึงจะใชได. 
        พวกมฆะ.   เด๋ียวน้ี  พวกเราควรทําอยางไร  ?  
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        ชาง.   ถาในเรือนของใคร ๆ  มีชอฟาที่ทําไวขาย   ซึ่งเขาทําเสร็จ  
แลวเก็บไวไซร,   ควรแสวงหาชอฟานั้น. 
        พวกเขาแสวงหาอยู  เห็นในเรือนของนางสุธรรมา  แลวใหทรัพย 
พันหน่ึง  ก็ไมไดดวยทรัพยที่เปนราคา,  เมื่อนางสุธรรมา  พูดวา  "ถา 
พวกทานทําฉันใหมีสวนบุญในศาลาดวยไซร,   ฉันจักให."  ตอบวา 
"พวกขาพเจาไมใหสวนบุญแกพวกมาตุคาม."  ลําดับนั้น  ชางไมกลาว 
กะคนเหลาน้ันวา  "นาย  พวกทานพูดอะไร  ?  เวนพรหมโลกเสีย 
สถานที่อ่ืน  ชื่อวา  เปนที่เวนมาตุคาม  ยอมไมมี,  พวกทานจงรับเอา 
ชอฟาเถิด,  เมื่อเปนเชนนั้น  การงานของพวกเราก็จักถึงความสําเร็จ." 
พวกเขา  รับวา  "ดีละ"  แลว  รับเอาชอฟาสรางศาลาใหเสร็จแลว 
แบงเปน  ๓  สวน  (คือ)  ในสวนหนึ่ง   สรางเปนที่สําหรับอยูของพวก 
อิสรชน,  สวนหนึ่ง  สําหรับคนเข็ญใจ,  สวนหนึ่ง  สําหรับคนไข. 
                                    [เรื่องชางเอราวัณ๑] 
        ชน  ๓๓  คน  ใหปกูระดาน  ๓๓  แผน  แลวใหสัญญาแกชางวา 
"ผูเปนแขก  มานั่งบนแผนกระดานอันผูใดปูไว,   เจาจงพาแขกนั้นไป 
ใหพักอยูที่เรือนของผูนั้น  ซึ่งเปนเจาของแผนกระดานนั่นแหละ,  การ 
นวดเทา  การนวดหลัง   ของควรเค้ียว  ควรบริโภค  ที่นอน  ทกุอยาง 
จักเปนหนาที่ของผูนั้น  ซึ่งเปนเจาของแผนกระดานนั่นแหละ." 
        ชางรับผูที่มาแลว ๆ  นําไปสูเรือนของเจาของกระดานน่ันเทียว. 
ในวันนั้น   เจาของกระดานน้ัน  ยอมทํากิจท่ีควรทําแกผูที่ชางนําไปน้ัน. 
 
๑.  พระมหาทองดํา  ป.  ๗  (บัดนี้เปนพระธรรมดิลก)  วดับรมนิวาส  แปล.  
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นายมฆะ  ปลูกตนทองหลางตนหน่ึงไว  ไมสูหางศาลา  แลวปูแผนศิลา  
ไวที่โคนตนทองหลางนั้น.  พวกท่ีเขาไปแลว  ๆ สูศาลา  แลดชูอฟา 
อานหนังสือแลว  ยอมพูดกันวา  "ศาลาชื่อสุธรรมา"  ชื่อของชน  ๓๓ 
คนไมปรากฏ.  นางสุนันทา  คิดวา "พวกน้ี   เมื่อทําศาลาทําพวกเรา 
ไมใหมีสวนบุญดวย.  แตนางสุธรรมา  ก็ทําชอฟาเขารวมสวนจนได 
เพราะความท่ีตนเปนคนฉลาด,  เราก็ควรจะทําอะไร ๆ บาง,  จักทําอะไร 
หนอ ?"   ในทันใดนั้น  นางก็ไดมีความคิดดังน้ีวา  "พวกท่ีมาสูศาลา 
ควรจะไดน้ํากินและน้ําอาบ,  เราจะใหเขาขุดสระโบกขรณี,"   นางให 
เขาสรางสระโบกขรณีแลว. 
        นางสุจิตรา   คิดวา  "นางสุธรรมา  ไดใหชอฟา,   นางสุนันทา 
ไดสรางสระโบกขรณี,  เราก็ควรสรางอะไร ๆ  บาง  เราจักทําอะไร 
หนอแล ?"   ทีนั้น   นางไดมีความคิดดังน้ีวา  "ในเวลาท่ีพวกชนมาสู 
ศาลา  ดื่มน้ําอาบนํ้าแลวไป   ควรจะประดับระเบียบดอกไมแลวจึงไป, 
เราจักสรางสวนดอกไม. "   นางไดใหเขาสรางสวนดอกไมอันนารื่นรมย 
แลว.  ผูที่จะออกปากวา  "โดยมากในสวนน้ัน  ไมมีตนไมที่เผล็ดดอก 
ออกผลชื่อโนน"  ดังน้ี  มิไดมี. 
        ฝายนางสุชาดา  คิดเสียวา  "เราเปนทั้งลูกลุงของนายมฆะ  เปน 
ทั้งบาทบริจาริกา  (ภริยา),   กรรมที่นายมฆะน่ันทําแลว  ก็เปนของ 
เราเหมือนกัน,  กรรมที่เราทําแลว  ก็เปนของนายมฆะน่ันเหมือนกัน" 
ดังน้ีแลว  ไมทําอะไร ๆ  มัวแตงแตตัวของตนเทาน้ัน  ปลอยเวลาให 
ผานพนไปแลว.  
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                   [มฆมาณพบําเพ็ญวัตตบท  ๗  ประการ]  
        ฝายนายมฆะ   บําเพ็ญวัตตบท  ๗  เหลาน้ี  คือ  บํารุงมารดา 
บิดา  ๑  ประพฤติออนนอมตอผูเจริญในตระกูล  ๑   พูดคําสัตย  ๑ 
ไมพูดคําหยาบ  ๑  ไมพูดสอเสียด  ๑  กําจัดความตระหนี่  ๑  ไม 
โกรธ ๑   ถึงความเปนผูควรสรรเสริญอยางนี้วา 
                "ทวยเทพชั้นดาวดึงส   เรยีกนรชนผูเลี้ยง 
                มารดาบิดา  มีปกติประพฤติออนนอมตอผูใหญ 
                ในตระกูล   กลาวถอยคําไพเราะออนหวาน   ละ 
                วาจะสอเสียด  ประกอบในอันกําจัดความตระหน่ี 
                มวีาจาสัตย  ขมความโกรธได  นั่นแล   วา 
                "สัปบุรุษ." 
ในเวลาส้ินชีวิต  ไดเกิดเปนทาวสักกเทวราชในภพดาวดึงส.  สหาย 
ของเขาแมเหลาน้ัน  ก็เกิดในท่ีนั้นเหมือนกัน.  ชางไม   เกิดเปน 
วิศวกรรมเทพบุตร. 
                          [เทวดากับอสูรทําสงครามกัน] 
        ในกาลนั้น  พวกอสรูอยูในภพดาวดึงส  อสูรเหลาน้ัน   คิดวา 
"เทพบุตรใหม ๆ  เกิดแลว" จึงเตรียม (เลี้ยง)   น้ําทิพย.  ทาวสักกะ 
ไดทรงนัดหมายแกบริษัทของพระองค  เพื่อประสงคมิใหใคร ๆ ดื่ม. 
พวกอสูรด่ืมน้ําทิพยเมาทั่วกันแลว.   ทาวสักกะทรงดําริวา  "เราจะ 
ตองการอะไร  ?  ดวยความเปนราชาอันทั่วไปดวยเจาพวกน้ี"  ทรง 
นัดหมายแกบริษัทของพระองคแลว  ใหชวยกันจับอสูรเหลาน้ันนี่เทา  
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ทั้ง  ๒  ใหเหว่ียงลงไปในมหาสมุทร.   อสูรเหลาน้ัน   มีศีรษะปกดิ่ง  
ตกลงไปในสมุทรแลว,   ขณะนั้น  อสูรวิมานไดเกิดที่พ้ืนภายใตแหง 
เขาสิเนรุ  ดวยอานุภาพแหงบุญของพวกเขา.   ตนไมชื่อจิตตปาลิ 
(ไมแคฝอย)   ก็เกิดแลว. 
        แลเมื่อสงครามระหวางเทวดาและอสูร  (ประชิดกัน),  ครั้น 
เมื่อพวกอสูรปราชัยแลว,   ชื่อวา   เทพนครในชั้นดาวดึงสประมาณ 
หม่ืนโยชนเกิดข้ึนแลว.  และในระหวางประตูดานปราจีนทิศและปจฉิม 
ทิศแหงพระนครน้ัน  มีเนื้อท่ีประมาณหมื่นโยชน,  ระหวางประตูดาน 
ทักษิณทิศและอุตตรทิศก็เทาน้ัน.   อนึ่ง  พระนครน้ันประกอบดวย 
ประตูพันหน่ึง  ประดับดวยอุทยานและสระโบกขรณี.  ปราสาทนาม 
วา   เวชยันต  สูง  ๗๐๐  โยชน  แลวดวยแกว  ๗  ประการ๑  ประดับดวย 
ธงท้ังหลาย  สูง  ๓๐๐  โยชน  ผุดข้ึนดวยผลแหงศาลาในทามกลางพระ 
นครน้ัน,  ที่คันเปนทอง  ไดมีธงเปนแกวมณี,  ที่คันเปนแกวมณี  ได 
มีธงเปนทอง,  ที่คันเปนแกวประพาฬ  ไดมีธงเปนแกวมุกดา,  ที่คัน 
เปนแกวมุกดา   ไดมีธงเปนแหวประพาฬ,  ที่คันเปนแกว  ๗  ประการ 
ไดมีธงเปนแกว  ๗  ประการ.  ธงท่ีต้ังอยูกลาง  ไดมีสวนสูง  ๓๐๐  โยชน 
ปราสาทสูงพันโยชน   ลวนแลวดวยแกว  ๗  ประการ  เกิดแลวดวย 
ผลแหงศาลา  ดวยประการฉะน้ี. 
        ตนปารฉัิตตกะ  มีปริมณฑล  (แผไป)  ๓๐๐  โยชนโดยรอบ 
 
๑.  แกว  ๗  ประการ  คือ  แกวมณี  แกวไพฑูรย  แกวประพาฬ   แกวมุกดา  แกววิเชียร 
แกวผลึก   แกวหุง.  



ประโยค๒ - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๒ - หนาท่ี 156 

เกิดข้ึนดวยผลแหงตนทองหลาง.   บณัฑุกัมพลสิลา   มีสีดังดอก๑ 

ชัยพฤกษสีครั่งและสีบัวโรย๒   โดยยาว  ๖๐  โยชน  โดยกวาง  ๕๐  โยชน 
หนา  ๑๕  โยชน   ที่กึ่งแหงพระวรกายยุบลงในเวลาประทับนั่ง  ฟูข้ึน 
เต็มที่อีกในเวลาเสด็จลุกข้ึน  เกิดข้ึนแลวท่ีโคนไมปาริฉัตตกะ  ดวย  
ผลแหงศิลา. 
                 [เทพบุตร  ๓๓  องคนั่งบนกระพองชางเอราวัณ] 
        สวนชางเกิดเปนเทพบุตรชื่อเอราวัณ.  แทจริง  สัตวดิรัจฉาน 
ทั้งหลาย   ยอมไมมีในเทวโลก;   เพราะฉะนั้น  ในเวลาทาวสักกะเสด็จ 
ออกเพ่ือประพาสพระอุทยาน   เทพบตุรนั้น  จึงจําแลงตัวเปนชางชื่อ 
เอราวัณ   สูงประมาณ  ๑๕๐  โยชน.   ชางเทพบุตรนั้น  นริมิต 
กระพอง  ๓๓  กระพอง  เพ่ือประโยชนแกชน  ๓๓ คน.  ในกระพองเหลา 
นั้น   กระพองหน่ึง ๆ  โดยกลมประมาณ  ๓  คาวุต  โดยยาวประมาณ 
กึ่งโยชน.  ชางเทพบุตรนั้น  นิรมิตกระพองชื่อสุทัศนะ   ประมาณ  ๓๐ 
โยชน   ในทามกลางกระพองทั้งหมด   เพ่ือประโยชนแกทาวสักกะ 
เบื้องบนแหงกระพองนั้น  มีมณฑปแกวประมาณ  ๑๒  โยชน  ธงขลิบ 
ดวยแกว  ๗  ประการ  สงูโยชนหน่ึง  ต้ังข้ึนในระหวาง ๆ  (เปนระยะ ๆ) 
ในมณฑปแกวน้ัน.  ขายแหงกระด่ิงท่ีถูกลมออน ๆ พัดแลว   มีเสียง 
กังวานปานเสียงทิพยสังคีต  ประสานดวยเสียงดนตรีอันมีองค ๕  หอย 
อยูที่ริมโดยรอบ.  บลัลังกแกวมณี  ประมาณโยชนหน่ึง   เปนพระ 
 
๑.  ชยสุมนะ  ช่ือตนไมมีดอกแดงเชนตนเซงและหงอนไกเปนตน.    ๒.  ปาฏลา 
สีแดงเจือขาว.  เสตรตฺตมิสฺโส   ปาฏโล  นาม.  อภิ.  หนา  ๑๖๗.   
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แทนที่เขาจัดไวเรียบรอยแลวเพ่ือทาวสักกะ    ในทามกลางมณฑป, 
ทาวสักกะยอมประทับนั่งเหนือบัลลังกนั้น.   เทพบุตร  ๓๓  องคนั่งบน  
รัตนบัลลังก  ในกระพองของตน.  บรรดากระพอง  ๓๓  กระพอง  ใน 
กระพองหน่ึง  ๆ ชางเทพบุตรนั้น  นริมิตงากระพองละ  ๗  งา,  ในงา 
เหลาน้ัน  งาหนึ่ง ๆ  ยาวประมาณ  ๕๐  โยชน,   ในงาหนึ่ง  ๆ  มีสระ 
โบกขรณี  (งาละ)  ๗  สระ,   ในสระโบกขรณีแตละสระ   มีกอบัว 
สระละ  ๗  กอ,  ในกอหนึ่ง ๆ มีดอกบัวกอละ  ๗  ดอก,  ในดอกหนึ่ง ๆ 
มีกลีบดอกละ  ๗  กลีบ,   ในกลีบหน่ึง ๆ  (มี)   เทพธิดาฟองอยู  ๗  องค; 
มหรสพฟอน  ยอมมีบนงาชาง  ในที่  ๕๐  โยชนโดยรอบ   อยางนี้แล. 
ทาวสักกเทวราช   เสวยยศใหญเสด็จเที่ยวไป  ดวยประการฉะน้ี. 
            [ภริยาของมฆมาณพ  ๓  คนก็เกิดในภพดาวดึงส] 
        แมนางสุธรรมา  ถึงแกกรรม๑แลว   ก็ไดไปเกิดในภพดาวดึงส 
นั้นเหมือนกัน.   เทวสภาชื่อสุธรรมา   มีประมาณ  ๕๐๐  โยชน  ได 
เกิดแลวแกนาง.  ไดยินวาชื่อวาสถานท่ีอ่ืน   อันหนาปลื้มใจกวาน้ัน 
ยอมไมมี.  ในวันอัฏฐมี  (ดิถีที่  ๘)   แหงเดือน  มีการฟงธรรม  ใน 
ที่นั้นนั่นเอง.  จนกระทั่งทุกวันนี้  ชนท้ังหลาย  เห็นสถานที่อันปลื้ม 
ในแหงใดแหงหน่ึงเขา  ก็ยังกลาวกันอยูวา  "เหมือนเทวสภาชื่อ 
สุธรรมา." 
        แมนางสุนันทา   ถึงแกกรรมแลว  ก็ไดไปเกิดในภพดาวดึงส 
นั้นเหมือนกัน.   สระโบกขรณีชื่อสุนันทา  มีประมาณ  ๕๐๐  โยชน 
เกิดแลวแกนาง. 
 
๑.  กาล  กตฺวา  ทํากาละแลว.  
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        แมนางสุจิตรา   ถึงแกกรรมแลว  ก็ไดไปเกิดในภพดาวดึงส  
นั้นเหมือนกัน.   สวนชื่อจิตตลดา  มีประมาณ  ๕๐๐  โยชน  ที่พวก 
เทพดาพาเหลาเทพบุตรผูมีบุรพนิมิตเกิดแลวใหหลงเท่ียวไปอยู  เกิด 
แลวแมแกนาง. 
               [ทาวสักกะโอวาทนางสุชาดาผูเปนนางนกยาง] 
        สวนนางสุชาดา   ถึงแกกรรมแลว  เกิดเปนนางนกยางในซอก 
เขาแหงหนึ่ง.  ทาวสักกะทรงตรวจดูบริจาริกาของพระองค   ทรง 
ทราบวา  "นางสุธรรมาเกิดแลวในที่นี้เหมือนกัน.  นางสุนันทาและ 
นางสุจิตรา  ก็อยางนั้น,"   พลางทรงดําริ  (ตอไป)   วา  "นางสุชาดา 
เกิดที่ไหนหนอ ?"   เห็นนางเกิดในซอกเขานั้นแลว  ทรงดําริวา 
"นางสุชาดานี้เขลา  ไมทําบุญอะไร ๆ   บัดนี้เกิดในกําเนิดดิรัจฉาน, 
แมบัดนี้  ควรท่ีเราจะใหนางทําบุญแลวนํามาไวเสียที่นี้"   ดังน้ีแลว 
จึงทรงจําแลงอัตภาพ  เสด็จไปยังสํานักของนางดวยเพศที่เขาไมรูจัก 
ตรัสถามวา  "เจาเท่ียวทําอะไรอยูที่นี้ ?" 
        นางนกยาง.   นาย  ก็ทานคือใคร ? 
        ทาวสักกะ.  เรา  คือมฆะ  สามีของเจา. 
        นางนกยาง.  ทานเกิดที่ไหน ?  นาย. 
        ทาวสักกะ.  เราเกิดในดาวดึงสเทวโลก.  ก็เจารูสถานที่เกิดแหง 
หญิงสหายของเจาแลวหรือ ? 
        นางนกยาง.  ยังไมทราบ  นาย. 
        ทาวสักกะ  หญิงแมเหลาน้ัน  ก็เกดิในสํานักของเราเหมือนกัน  



ประโยค๒ - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๒ - หนาท่ี 159 

เจาจักเยี่ยมหญิงสหายของเจาไหมเลา ?  
        นางนกยาง.  หมอมฉันจักไปในท่ีนั้นไดอยาง ? 
        ทาวสักกะ  ตรัสวา  "เราจักนําเจาไปในที่นั้น"  ดังน้ีแลว  นาํ 
ไปสูเทวโลก   ปลอยไวรมิฝงสระโบกขรณีที่ชื่อนันทา   ตรัสบอกแก 
พระมเหสีทั้ง  ๓  นอกน้ีวา  "พวกหลอนจะเห็นนางสุชาดาสหายของ 
พวกหลอนบางไหม ?" 
        มเหสี.   นางอยูที่ไหนเลา ?   พระเจาขา. 
        ทาวสักกะ.  อยูริมฝงโบกขรณีชื่อนันทา. 
        พระมเหสีทั้ง  ๓  นัน้  เสด็จไปในท่ีนั้น  ทําการเยาะเยยวา  "แม 
รูปของแมเจา,  แหม   ผลของกรรมแตงตัว ;   คราวน้ี  ทานทั้งหลาย 
จงดูจะงอยปาก,   ดูแขง  ดูเทา  ของแมเจา,  อัตภาพของแมเจาชาง 
งามแท"  ดังน้ีแลว  ก็หลกีไป. 
        ทาวสักกะ  เสด็จไปสํานักของนางอีก  ตรัส  (ถาม)  วา  "เจา 
พบหญิงสหายแลวหรือ  ?"   เมื่อนางทูลวา  "พระมเหสีทั้ง ๓  นัน้ 
หมอมฉันไดพบแลว  (เขาพากัน)  เยาะเยยหมอมฉันแลวก็ไป,  ขอ 
พระองคโปรดนําหมอมฉันไปท่ีซอกเขาน้ันตามเดิมเถิด"   ดังน้ีแลว 
ก็ทรงนํานางน้ันไปท่ีซอกเขาตามเดิม  ปลอยไวในนํ้าแลว  ตรัสถาม 
วา  "เจาเห็นสมบัติของหญิงท้ัง  ๓  นัน้แลวหรือ ?" 
        นางนกยาง.   หมอมฉันเห็นแลว  พระเจาขา. 
        ทาวสักกะ.   แมเจาก็ควรทําอุบายอันเปนเหตุใหเกิดในที่นั้น. 
        นางนกยาง.  จักทําอยางไรเลา ?  พระเจาขา.  
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        ทาวสักกะ.  เจาจักรักษาโอวาทท่ีเราใหไวไดไหม ? 
        นางนกยาง.  รักษาได  พระเจาขา. 
        ลําดับนั้น ทาวสักกะ   ก็ประทานศีล  ๕  แกนาง  แลวตรัสวา  
"เจาจงเปนผูไมประมาท  รักษาเถิด"  ดังน้ีแลว  ก็เสด็จหลีกไป. 
        จําเดิมแตนั้นมา   นาง  (เที่ยว)  หากินแตปลาท่ีตายเองเทานั้น. 
โดยกาลลวงไป  ๒-๓  วัน  ทาวสักกะ  เสด็จไปเพ่ือทรงประสงค 
จะลองใจนาง  จึงทรงจําแลงเปนปลาตายนอนหงายอยูหลังหาดทราย. 
นางเห็นปลาน้ันแลว   ไดคาบเอา  ดวยสําคัญวา  "ปลาตาย"  ในเวลา 
จะกลืน  ปลากระดิกหางแลว.  นางรูวา  "ปลาเปน"   จึงปลอย 
เสียในน้ํา.   ทาวสักกะ  ทรงปลอยเวลาใหลวงไปหนอยหน่ึงแลว  จึง 
ทรงทําเปนนอนหงายขางหนานางอีก   นางก็คาบอีก  ดวยสําคัญวา 
"ปลาตาย"  ในเวลาจะกลืน  เห็นปลาหางยังกระดิกอยู  จึงปลอย 
เสีย  ดวยรูวา   "ปลาเปน."   ทาวสักกะทรงทดลองอยางนี้  (ครบ)  ๓ 
ครั้งแลว  ตรสัวา  "เจารักษาศีลไดดี"  ใหนางทราบพระองคแลว 
ตรัสวา  "เรามาเพ่ือประสงคจะลองใจเจา,  เจารักษาศีลไดดี,  เมื่อ 
รักษาไดอยางนั้น  ไมนานเทาไร   ก็จักเกิดในสํานักของเราเปนแน 
จงเปนผูไมประมาทเถิด"  ดังน้ีแลว  เสด็จหลีกไป. 
                    [นางสุชาดาทองเท่ียวอยูในภพตาง ๆ] 
        จําเดิมแตนั้นมา   นางไดปลาที่ตายเองไปบาง  ไมไดบาง,  เมื่อ 
ไมได  โดยกาลลวงไป ๒-๓  วันเทาน้ัน  ก็ซูบผอม  ทํากาละแลว 
เกิดเปนธิดาของนายชางหมอในเมืองพาราณสี  ดวยผลแหงศีลนั้น.  
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        ตอมา   ในเวลาท่ีนางมีอายุราว  ๑๕-๑๖  ป   ทาวสักกะทรงคํานึง  
ถึงวา  "นางเกิดที่ไหนหนอ ?"   (ได)   เห็นแลว  ทรงดําริวา   "บัดนี้ 
ควรท่ีเราจะไปที่นั้น"  ดังน้ีแลว  จึงทรงเอาแกว  ๗  ประการ ซึ่งปรากฏ 
โดยพรรณคลายฟกเหลือง   บรรทุกยานนอยขับเขาไปในเมืองพาราณสี 
เสด็จไปยังถนนปาวรองวา  "ทานท้ังหลาย  (มา)   เอาฟกเหลืองกัน 
เถิด,"   แตตรัสกะผูเอาถั่วเขียวและถั่วราชมาสเปนตนมาวา  "ขาพเจา 
ไมใหดวยราคา,"  เมื่อเขาทูลถามวา  "ทานจะใหอยางไร ?"   ตรัสวา 
"ขาพเจาจะใหแกสตรีผูรักษาศีล." 
        พวกพลเมือง.  นาย  ชื่อวาศีลเปนเชนไร  ?  สีดําหรือสีเขียว 
เปนตน. 
        ทาวสักกะ.  พวกทานไมรูจักศีลวา  'เปนเชนไร'    จักรักษาศีล 
นั้นอยางไรไดเลา ?   แตเราจักใหแกสตรีผูรักษาศีล. 
        พวกพลเมือง.  นาย  ธิดาของชางหมอนั่น  เที่ยวพูดอยูวา 
'ขาพเจารักษาศีล,'  จงใหแกสตรีนั่นเถิด. 
        แมธิดาของชางหมอนั้น  ก็ทลูพระองควา  "ถากระน้ัน  กใ็ห 
แกฉันเถิด   นาย." 
        ทาวสักกะ.  เธอ  คือใคร ? 
        ธิดาชางหมอ.   ฉันคือสตรีผูไมละศีล  ๕. 
        ทาวสักกะ.  ฟกเหลาน้ัน  ฉันก็นํามาใหจําเพาะเธอ. 
        ทาวสักกะ   ทรงขับยานนอยไปเรือนของนางแลว  ประทาน 
ทรัพยที่เทวดาพึงใหโดยพรรณอยางฟกเหลือง   ทํามิใหคนพวกอ่ืน  
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ลักเอาไปได  ใหรูจักพระองคแลว  ตรัสวา   "นี้ทรพัยสําหรับเลี้ยง  
ชีวิตของเธอ,   เธอจงรักษาศีล ๕  อยาใหขาด"  แลวเสด็จหลีกไป. 
                               [นางสุชาดาธิดาของอสูร] 
        ฝายธิดาของชางหมอนั้น  จุติจากอัตภาพน้ันแลว   เกิดใน 
เรือนของผูมีเวรตอทาวสักกะ  เปนธิดาของอสูรผูหัวหนาในภพอสูร 
แลเพราะความท่ีนางรักษาศีลดีแลวใน  ๒  อัตภาพ  นางจึงไดเปนผูมี 
รูปสวย  มีพรรณดุจทองคํา  ประกอบดวยรูปสิริอันไมสาธารณ 
(ทั่วไป).   จอมอสูรนามวาเวปจิตติ   พูดแกผูมาแลว ๆ วา  "พวก 
ทานไมสมควรแกธิดาของขาพเจา"    แลวก็ไมใหธิดาน้ันแกใคร ๆ 
คิดวา  "ธิดาของเรา  จักเลือกสามีที่สมควรแกตนดวยตนเอง"   ดังน้ี 
แลว  จึงใหพลเมืองที่เปนอสูรประชุมกัน  แลวไดใหพวงดอกไมใน 
มือของธิดาน้ัน  ดวยสังการวา  "เจาจงรับผูสมควรแกเจาสามี." 
                   [ทาวสักกะปลอมเปนอสูรชิงนางสุชาดา] 
        ในขณะนั้น  ทาวสักกะ  ทรงตรวจดูสถานที่นางเกิด  ทราบ 
ประพฤติเหตุนั้นแลว  ทรงดําริวา  "บัดนี้   สมควรท่ีเราจะไปนําเอานาง 
มา"   ดังน้ีแลว  ไดทรงนิรมิตเพศเปนอสูรแก  ไปยืนอยูที่ทายบริษัท. 
แมนางอสุรกัญญาน้ัน  เมื่อตรวจดูขางโนนและขางนี้  พอพบทาว 
สักกะนั้น   กเ็ปนผูมีหทัยอันความรักซ่ึงเกิดข้ึนดวยอํานาจปุพเพ- 
สันนิวาสทวมทับแลว  ดจุหวงน้ําใหญ  ก็ปลงใจวา  "นั่น  สามีของ 
เรา"  จึงโยนพวกดอกไมไปเบื้องบนทาวสักกะนั้น.   พวกอสรูนึกละอาย 
วา  "พระเจาอยูหัวของพวกเรา   ไมไดผูที่สมควรแกพระธิดาตลอด  



ประโยค๒ - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๒ - หนาท่ี 163 

กาลประมาณเทาน้ี    บัดน้ีไดแลว,  ผูที่แกกวาปูนี้แล  สมควรแกพระ  
ธิดาของทาวเธอ"  ดังน้ีแลว  จึงหลีกไป. 
        ฝายทาวสักกะ  ทรงจับอสุรกัญญาน้ันที่มือแลว  ทรงประกาศ 
วา  "เรา  คือทาวสักกะ"  แลวทรงเหาะไปในอากาศ. 
        พวกอสรูรูวา  "พวกเราถูกสักกะแกลวงเสียแลว"   จึงพา 
กันติดตามทาวสักกะนั้นไป.   เทพบุตรผูเปนสารถีนามวามาตลี นํา 
เวชยันตรถมาพักไวในระหวางทาง.  ทาวสักกะทรงอุมนางข้ึนในรถ 
นั้นแลว  บายพระพักตรสูเทพนคร  เสด็จไปแลว.  ครั้นในเวลาที่ 
ทาวสักกะนั้น   เสด็จถึงสิมพลิวัน๑  ลูกนกครุฑไดยินเสียรถ  (ตกใจ) 
กลัวรองแลว.   ทาวสักกะไดทรงสดับเสียงลูกนกครุฑเหลาน้ันแลว 
ตรัสถามมาตลีวา  "นั่นนกอะไรรอง ?" 
        มาตลี.   ลูกนกครุฑ  พระเจาขา. 
        ทาวสักกะ.  เพราะเหตุไร  มันจึงรอง ? 
        มาตลี.  เพราะไดยินเสียงรถแลว  กลัวตาย. 
        ทาวสักกะ  ตรัสวา  "อาศัยเราผูเดียว   นกประมาณเทาน้ีถูก 
ความเร็วของรถใหยอยยบัไปแลว  มนัอยาฉิบหายเสียเลย.   เธอจง 
กลับรถเสียเถิด." 
        มาตลีเทพบุตรนั้น  ใหสัญญาแกมาสินธพพันหนึ่งดวยแส   กลับ 
รถแลว.  พวกอสูรเห็นกิรยิานั้น  คิดวา  "ทาวสักกะแก  หนีไปต้ังแต 
อสุรบุรี  บัดนี้   กลับรถแลว,  เธอจักไดผูชวยเหลือเปนแน"  จึงลับ 
 
๑.  ปาไมงิ้ว. 
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เขาไปสูอสุรบุรีตามทางท่ีมาแลวน่ันแล  ไมยกศีรษะข้ึนอีก.  
        ฝายทาวสักกะ   ทรงนํานางสาวอสูรชื่อสุชาดาไปเทพนครแลว 
ทรงสถาปนาไวในตําแหนงหัวหนานางอัปสร  ๒  โกฏิกึ่ง.   นางทูล 
ขอพรกะทาวสักกะวา   "ขอเดชะพระมหาราชเจา  มารดาบิดาหรือ 
พ่ีชายพ่ีหญิงของหมอมฉัน  ในเทวโลกน้ี  ไมม;ี   พระองคจะเสด็จไป 
ในที่ใด  ๆ  พึง  (ทรงพระกรุณา)  พาหมอมฉันไปในที่นั้น  ๆ  (ดวย) 
ทาวเธอไดประทานปฏิญญาแกนางวา  "ได." 
                              [พวกอสูรกลัวทาวสักกะ] 
        ก็จําเดิมแตนั้นมา   เมื่อดอกจิตตปาตลิบาน   พวกอสูรประสงค 
จะรบกะทาวสักกะ   ข้ึนมาเพ่ือหมายจะตอยุทธ  ดวยสําคัญวา   "เปน 
เวลาท่ีดอกปาริฉัตตกทิพยของพวกเราบาน"   ทาวสักกะไดประทาน 
อารักขาแกพวกนาคในภายใตสมุทร.  ถัดนั้น  พวกครุฑ,  ถัดนัน้ 
พวกกุมภัณฑ,  ถัดนั้น  พวกยักษ,  ถดันั้น  ทาวจตุมหาราช,  สวน 
ชั้นบนกวาทุก ๆ  ชั้น  ประดิษฐานรูปจําลองพระอินทร  ซึ่งมีวชิราวุธ 
ในพระหัตถไวที่ทวารแหงเทพนคร.  พวกอสูรแมชํานะพวกนาคเปน 
ตนมาแลว  เห็นรูปจําลองพระอินทรมาแตไกล  กย็อมหนีไป  ดวย 
เขาใจวา  "ทาวสักกะเสด็จออกมาแลว." 
                             [อานิสงสความไมประมาท] 
        พระศาสดา   ตรัสวา  "มหาลิ   มฆมาณพปฏิบัติอัปปมาท- 
ปฏิปทาอยางนี้;  ก็แล   มฆมาณพน่ัน  ไมประมาทอยางนี้  จึงถึงความ 
เปนใหญเห็นปานน้ี  ทรงเสวยราชยในเทวโลกทั้ง  ๒,  ชื่อวาความไม  
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ประมาทน่ัน  บัณฑิตท้ังหลายมีพระพุทธเจาเปนตน   สรรเสรญิ  
แลว,   เพราะวา  การบรรลุคุณวิเศษซ่ึงเปนโลกิยะและโลกุตตระแม 
ทั้งหมดยอมมีได  เพราะอาศัยความไมประมาท"  ดังน้ีแลว  ตรสั 
พระคาถานี้วา           
                "ทาวมฆวะ  ถึงความเปนผูประเสริฐกวาเทพดา 
                ทั้งหลาย  เพราะความไมประมาท;   บัณฑิต 
                ทั้งหลาย     ยอมสรรเสริญความไมประมาท, 
                ความประมาท   อันทานติเตียนทุกเมื่อ." 
                                        [แกอรรถ] 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อปฺปมาเทน  คือ  เพราะความไม 
ประมาทท่ีทําไว  ต้ังตนแตแผวถางภูมิประเทศในอจลคาม. 
        บทวา  มฆวา  เปนตน  ความวา  มฆมาณพ  ซึ่งปรากฏวา 
"มฆวะ"   ในบัดนี้  ชื่อวา  ถึงความเปนผูเสริฐกวาเทพดาท้ังหลาย 
เพราะความเปนราชาแหงเทวโลกท้ัง  ๒. 
        บทวา  ปสสนฺติ  ความวา  บัณฑิตท้ังหลายมีพระพุทธเจาเปนตน 
ยอมชมเชย  สรรเสริญความไมประมาทอยางเดียว. 
        ถามวา  "เพราะเหตุไร  ?" 
        วิสัชนาวา  "เพราะความไมประมาท  เปนเหตุใหไดคุณวิเศษ 
ที่เปนโลกิยะและโลกุตตระท้ังหมด." 
        บาทพระคาถาวา  ปมาโท   ครหิโต  สทา  ความวา  สวนความ 
ประมาท  อันพระอริยะเหลาน้ันติเตียน  คือนินทาแลว  เปนนิตย.  
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        ถามวา  "เพราะเหตุไร ?"  
        วิสัชนาวา  "เพราะความประมาทเปนตนเคาของความวิบัติ 
ทุกอยาง."  จริงอยู  ความเปนผูโชครายในมนุษยก็ดี  การเขาถึง 
อบายก็ดี   ลวนมีความประมาทเปนมูลทั้งน้ัน  ดังน้ี. 
        ในเวลาจบคาถา   เจาลิจฉวีนามวามหาลิ  ทรงดํารงอยูใน 
โสดาปตติผลแลว.  แมบริษัทผูประชุมกันเปนอันมาก   ก็ไดเปนพระ- 
อริยบุคคล  มีพระโสดาบันเปนตน  ดังนี้แล. 
                                 เรื่องทาวสักกะ  จบ.  
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                       ๘.  เรื่องภิกษุรูปใดรูปหน่ึง*  [๒๒] 
                                   [ขอความเบ้ืองตน]  
        พระศาสดา   เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน  ทรงปรารภภิกษุ 
รูปใดรูปนึ่ง   ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา  "อปฺปมาทรโต   ภิกขฺ"ุ 
เปนตน. 
                   [ภิกษุนั่งพิจารณาไฟไหมปาเปนอารมณ] 
        ดังไดสดับมา  ภิกษุรูนั้นเรียนกัมมัฏฐาน  ตราบเทาถึงพระ 
อรหัต  ในสํานักพระศาสดาแลว  เขาปาเพียรพยายามอยู  ก็ไมอาจ 
บรรลุพระอรหัตได.  ทานนึกวา  "เราจักไปทูลพระศาสดาใหตรัสบอก 
กัมมัฏฐานใหวิเศษ  (ข้ึนไป)"  ดังน้ีแลว  ออกจากปาน้ัน  กําลัง 
เดินมายังสํานักพระศาสดา  เห็นไฟปาต้ังข้ึน  (ลุกลาม)  มากมาย 
ในระหวางหนทาง   รีบข้ึนยอดเขาโลนลูกหนึ่ง  นัง่ดูไฟซึ่งกําลัง 
ไหมปา   ยึดเอาเปนอารมณวา  "ไฟนี้  เผาเชื้อท้ังหลายมากและนอย 
ไป  ฉันใด;  แมไฟคืออริยมรรคญาณ  ก็จักพึงเผาสังโยชนทั้งหลาย 
มากและนอยไป  ฉันนั้น." 
                              [ปฏิปทาตัดสังโยชน] 
        พระศาสดา  ประทบันั่งในพระคันธกุฎีนั่นแล   ทรงทราบ 
วารจิตของเธอแลว  ตรัสวา  "อยางนั้นแล  ภิกษุ  สงัโยชนทั้งหลาย 
ละเอียดและหยาบ   ซึ่งเกิดอยูในภายในของสัตวเหลาน้ี  ดุจเชื้อมากบาง 
 
*  สามเณรจํารัส  ป.  ๖  วัดบรมนิวาส  แปล.  
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นอยบางฉะน้ัน;    ควรเผาสังโยชนเหลาน้ันดวยไฟคือญาณเสียแลว 
ทําใหเปนของไมควรเกิดข้ึนอีก"  ดังน้ีแลว  ทรงเหลงพระรัศมีปรากฏ 
ประหน่ึงวา  ประทับนั่ง  ณ  ที่จําเพาะหนาของภิกษุนั้น  ตรัสพระคาถานี้วา 
                "ภิกษุยินดีแลวในความไมประมาท  หรือมีปกติ 
                เหน็ภัยในความประมาท  ยอมเผาสังโยชน  ทั้ง 
                ละเอียดและหยาบไป  ดุจไฟเผาเชื้อมากและนอย 
                ไป  ฉะนั้น." 
                                          [แกอรรถ] 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   อปฺปมาทรโต  ความวา   ยินดีคืออภิรมย 
แลวในความไมประมาท   ไดแก  ยังกาลใหลวงไปดวยความไมประมาท 
        บาทพระคาถาวา  ปมาเท  ภยทสสฺิ  วา   ความวา  ผูเห็นภัยใน 
ความประมาท  มีการเขาถึงนรกเปนตน,   อีกประการหนึ่ง   ชือ่วา 
ผูเห็นความประมาทโดยความเปนภัย  เพราะความประมาทนั้นเปน 
รากเงาแหงความอุบัติเหลาน้ัน. 
        บทวา  สฺโชน  ความวา  สังโยชน  ๑๐  อยาง๑  เปนเครื่อง 
ประกอบ   เครื่องผูก  (หมูสัตว)  ไวกับทุกขในวัฏฏะ  สามารถยังสัตว 
ใหจมลงในวัฏฏะได. 
 
๑.  สักกายทิฏฐิ  ความเหน็เปนเหตุถือตัวถือตน.  วิจิกจิฉา   ความลังเล  ไมแนใจ 
สีลัพพตปรามาส  ความลูบคลําศีลและพรต.  กามราค  ความกําหนดัดวยอํานาจกิเลส- 
กาม.  ปฏิฆ   ความกระทบกระท่ังแหงจิต.  รูปราค  ความติดในในรูปธรรม.  อรูปราค 
ความติดในอรูป.    มาน  ความถือตัววาเปนนั่นเปนนี่.   อุทธัจจ  ความคิดพลาน. 
อวิชชา  ความหลงเปนเหตุไมรูจริง.  
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        บทวา อณุ  กูล  คือมากและนอย.  
        บาทพระคาถาวา  ฑห  อคฺคีว   คจฺฉติ  ความวา  ภิกษุนั้น 
ยินดีแลวในความไมประมาท   ยอมเผาสังโยชนนั่นดวยไฟคือญาณ 
ซึ่งตนบรรลแุลวดวยความไมประมาท  คือทําใหเปนของไมควรเกิด 
ข้ึนอีกไป  ดุจไฟเผาเชื้อมากและนอยน้ันแลไปฉะน้ัน. 
        ในกาลจบคาถา  ภิกษุนั้น  นั่งอยางเดิมเทียว  เผาสังโยชน 
ทั้งหมดแลว  บรรลุพระอรหัต  พรอมดวยปฏิสัมภิทาท้ังหลาย  มาทาง 
อากาศ  (เหาะมา)   ชมเชยสรรเสริญพระสรีระของพระตถาคต  ซึ่ง 
มีพรรณะดุจทองคําแลว  ถวายบังคม  หลีกไป  ดังน้ีแล. 
                           เรื่องภิกษุรูปใดรูปหน่ึง  จบ.  
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            ๙.   เรื่องพระติสสเถระผูมีปกติอยูในนิคม*  [๒๓] 
                                    [ขอความเบ้ืองตน]  
        พระศาสดา  เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน  ทรงปรารภพระ 
ติสสเถระผูมีปกติอยูในนิคม   ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา  "อปฺปมาท- 
รโต"  เปนตน. 
                 [พระเถระเท่ียวรับบิณฑบาตแตในบานญาติ] 
        ความพิสดารวา  กุลบุตรคนหน่ึง  เกิดเติบโตในบานท่ีต้ังอยู 
ในนิคมแหงหน่ึง  ซึ่งไมไกลแตกรุงสาวัตถี บรรพชาแลวไดอุปสมบท 
ในศาสนาของพระศาสดาแลว  ปรากฏวา  "ชื่อวา  พระนิคมติสสเถระ 
เปนผูมักนอย  สันโดษ  สงัด  ปรารภความเพียร."   ทานเที่ยวบิณฑบาต 
เฉพาะในบานของญาติเปนนิตย.  เมื่อคนท้ังหลายมีอนาถบิณฑิกเศรษฐี 
เปนตน  ทํามหาทานอยูก็ดี,  เมื่อพระเจาปเสนทิโกศล  ทรงบําเพ็ญ 
อสทิสทาน๑อยูก็ดี,  ก็ไมมากรุงสาวัตถี. 
        พวกภิกษุจึงสนทนากันวา  "พระนิคมติสสะน้ี  ลุกข้ึนเสด็จสรรพ 
แลว   ก็คลุกคลีดวยญาติอยู  เมื่อชนทัง้หลายมีอนาถบิณฑิกเศรษฐี 
เปนตน  ทํามหาทานอยูก็ดี,  เมื่อพระเจาปเสนทิโกศลทรงบําเพ็ญ 
อสทิสทานอยูก็ดี,  เธอไมมาเลย  ดังนี้แลว  จึงกราบทูลแดพระศาสดา. 
                   [พระเถระไดรับสาธุการจากพระศาสดา] 
        พระศาสดา  รับสั่งใหเรียกทานมาแลว  ตรัสถามวา   "ภิกษุ 
 
*  สามเณรจํารัส  ป.  ๖  วัดบรมนิวาส  แปล. 
๑.  ทานอันมีทานอ่ืนเชนกับไมมี.  
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ขาววา  เธอทําอยางนั้น   จริงหรือ ?"   เมื่อทานกราบทูลวา  "ขาแต  
พระองคผูเจริญ  ขาพระองคไมมีความคลุกคลีดวยญาติ,  ขาพระองค 
อาศัยพวกมนุษยที่เปนญาติเหลาน้ัน  ยอมไดอาหารท่ีพอจะกลืนกินได, 
ขาพระองคคิดวา  'เมื่อเราไดอาหารท่ีเลวก็ตาม   ประณีตก็ตาม   ซึ่ง 
พอยังอัตภาพใหเปนไปไดแลว,   ประโยชนอะไรดวยการแสวงหา 
อาหารอีกเลา ?'    ดังน้ีแลว   จึงไมมา,  ก็ชื่อวา   ความคลุกคลีดวย 
หมูญาติไมมีแกขาพระองค   พระเจาขา"   แมตามปกติ  (พระองค) 
ก็ทรงทราบอัธยาศัยของทานอยู  จึงประทานสาธุการวา  "ดีละ ๆ  ภิกษุ" 
ดังน้ีแลว   ตรัสวา  "ภิกษุ  ก็ขอท่ีเธอไดอาจารยผูเชนเราแลว  ไดเปน 
ผูมักนอย  ไมอัศจรรยนัก,  เพราะวา  ชื่อวา  ความเปนผูมักนอยนี้ 
เปนแบบแผนของเรา  เปนประเพณีของเรา"   ดังน้ีแลว  อันภิกษุ 
ทั้งหลายทูลอาราธนาแลว  ทรงนําอดีตนิทานมาวา 
                              [เรื่องนกแขกเตา]   
        ในอดีตกาล  นกแขกเตาหลายพันตัว  อยูในปาไมมะเด่ือแหง 
หน่ึงใกลฝงแมน้ําคงคาในปาหิมพานต.   บรรดานกแขกเตาเหลาน้ัน 
พระยานกแขกเตาตัวหนึ่ง    เมื่อผลแหงตนไมที่ตนอาศัยอยูสิ้นแลว, 
จิกกินหนอใบหรือเปลือกซึ่งยังเหลืออยู  ดื่มน้ําในแมน้ําคงคา  เปน 
สัตวที่มีความปรารถนานอยอยางยิ่ง   สันโดษ  ไมไปในที่อ่ืนดวยคุณ 
คือความปรารถนานอยและสันโดษของพระยานกแขกเตาน้ัน  ภพของ 
ทาวสักกะไหวแลว.  
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                   [ทาวสักกะทรงทดลองพระยานกแขกเตา]  
        ทาวสักกะทรงรําพึงอยู  ทรงเห็นเหตุนั้นแลว  ทรง  (บันดาล) 
ใหตนไมนั้นเห่ียวแหงดวยอานุภาพของตน  เพ่ือจะทดลองพระยานก 
แขกเตาน้ัน  ตนไมหักแลว  เหลืออยูสกัวาตอเทาน้ัน  เปนชองนอย 
และชองใหญ  (ปรุหมด).   เมื่อลมโกรกมา  (กระทบ)  ไดเปลง 
เสียงดุจถูกบุคคลเคาะ  ต้ังอยูแลว  ขุยทั้งหลายปลิวออกจากชองของ 
ตนไมนั้น.   พระยานกแขกเตาจิกกินขุยเหลาน้ัน  แลวด่ืมน้ําในแมน้ํา 
คงคา  ไมไปในที่อ่ืน  ไมพรั่นพรึงลมและแดด  จับอยูที่ปลายตอมะเดื่อ. 
ทาวสักกะทรงทราบความท่ีพระยานกแขกเตาน้ัน  มีความปรารถนา 
นอยอยางยิ่ง  ทรงดําริวา  "เราจักใหพระยานกแขกเตาน้ัน  กลาวคุณ 
แหงมิตรธรรม  แลวใหพรแกนกนั้น ทํา  (บันดาล)   ตนมะเด่ือใหมีผล 
ไมวายแลว"  ดังน้ีแลว  (นิรมิต)   พระองคเปนพระยาหงษตัวหน่ึง 
ทํานางอสุรกัญญานามวาสุชาดาไวขางหนา  เสด็จไปปามะเดื่อนั้น 
จักที่กิ่งแหงตันไมตนหนึ่งในท่ีไมไกล  เมื่อจะตรัสสนทนากับพระยานก 
แขกเตาน้ัน  ตรัสคาถานี้วา 
                "พฤกษามีใบสดเขียวท่ีอยู,   หมูไมมีผลหลาก 
                หลาย   ก็มมีาก,  เหตุไรหนอ ?  ใจของนกแขกเตา 
                จึงยินดีแลวในไมแหงท่ีผุ." 
        สุวชาดกท้ังหมด   บณัฑิตพึงใหพิสดาร   ตามนัยที่มาแลวใน 
นวกนิบาต๑นั่นแล;   แตความเกิดข้ึนแหงเรื่องเทานั้น  ในนวกนิบาต 
 
๑.  ขุ.  ชา.  นวก.   ๒๗/๒๕๗.  ตทฏกถา.  ๕/๓๕๕.  
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และในที่นี้ตางกัน  ที่เหลือเหมือนกันท้ังน้ัน.  
                   [ภิกษุควรปรารถนานอยและมีสันโดษ] 
        พระศาสดา  ครั้นทรงนําพระธรรมเทศนานี้มาแลว   ตรัสวา 
"ทาวสักกะ  ในกาลน้ัน   ไดเปนอานนท,  พระยานกแขกเตาไดเปน 
เราเอง"   ดังน้ีแลว  ตรัสวา  "อยางนี้  ภิกษุทั้งหลาย  ชื่อวา  ความ 
เปนผูมีความปรารถนานอยน่ี   เปนแบบแผน  เปนประเพณีของเรา 
ขอท่ีติสสะผูมีปกติอยูในนิคม   บุตรของเรา   ไดอาจารยเชนเราแลว 
เปนผูมีความปรารถนานอย  ไมนาอัศจรรย;    ธรรมดาภิกษุ  พึง 
เปนผูมีความมักนอยเหมือนติสสะผูมีปกติอยูในนิคม;   เพราะวา  ภิกษุ 
เห็นปานน้ัน  เปนผูไมควรเส่ือมเสียจากมรรคและผล,   ยอมอยูในที่ 
ใกลแหงพระนิพพานโดยแททีเดียว"  ดังน้ีแลว  ตรัสพระคาถานี้วา 
                "ภิกษุยินดีแลวในความไมประมาท   มปีกติ 
                เหน็ภัยในความประมาท   ไมควรเพ่ืออันเส่ือม 
                (จากมรรคและผล)  ต้ังอยูแลวในที่ใกลแหง 
                พระนิพพานทีเดียว." 
                                        [แกอรรถ] 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บาทพระคาถาวา  อภพฺโพ   ปรหิานาย 
ความวา  ภิกษุผูเปนปานน้ัน  ๆ  ไมควรเพ่ืออันเสื่อมจากธรรมคือสมถะ 
และวิปสสนา  หรือจากมรรคและผล   คือจะเส่ือมเสียจากคุณธรรม 
ที่ตนบรรลุแลว  แมหามิได  จะไมบรรลุคุณธรรมทีต่นยังไมไดบรรล ุ
ก็หามิได.  
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        บาทพระคาถาวา  นิพฺพานสฺเสว  สนฺติเก  ความวา  ต้ังอยูใน 
ที่ใกลทีเดียวแหงกิเลสปรินิพพาน  (การดับกิเลส)  บาง  อนุปาทา-  
ปรินิพพาน  (การดับดวยหาเชื้อมิได)  บาง. 
        ในกาลจบพระคาถา  พระติสสเถระผูมีปกติอยูในนิคม  บรรล ุ
พระอรหัต  พรอมดวยปฏิสัมภิทาท้ังหลายแลว.  ชนแมเหลาอ่ืนเปน 
อันมาก  ไดเปนอริยบุคคล  มีพระโสดาบันเปนตน.  เทศนามีผลมาก 
แกมหาชน  ดังน้ีแล. 
                  เรื่องพระติสสเถระผูมีปกติอยูในนิคม  จบ. 
                           อัปปมาทวรรค  วรรณนา  จบ. 
                                     วรรคที่  ๒  จบ.  
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                              ๓.จิตตวรรค  วรรณนา  
                        ๑.  เรื่องพระเมฆิยเถระ*  [๒๔] 
                                 [ขอความเบ้ืองตน] 
        พระศาสดา  เมื่อประทับอยูที่ภูเขาชื่อจาลิกา   ทรงปรารภ 
ทานพระเมฆิยะ  ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา  "ผนฺทน  จปล   จิตฺต" 
เปนตน. 
                           [พระเมฆิยะถูกวิตกครอบงํา] 
        เมฆิยสตูร๑ทั้งหมด  บัณฑิตพึง  (แสดง)  ใหพิสดาร  เพ่ือให 
เรื่องแหงพระเมฆิยเถระน้ันแจมแจง.   ก็พระศาสดาตรัสเรียกพระ 
เมฆิยเถระ    ผูไมสามารถเพื่อประกอบความเพียรในอัมพวัน๒นั้นได 
เพราะความท่ีทานถูกวิตก๓  ๓  อยางครอบงํามาแลว  ตรัสวา  "เมฑิยะ 
เธอละทิ้งเราผูออนวอนอยูวา  'เมฆิยะ  เราเปนผู ๆ  เดียว,   เธอจง 
รอคอย  จนกวาภิกษุบางรูปแมอ่ืนจะปรากฏ'  ดังนี้  (ไวใหอยูแต) 
ผูเดียว  ไปอยู  (ชื่อวา)  ทาํกรรมอันหนักยิ่ง,  ข้ึนชื่อวาภิกษุ  ไม 
ควรเปนผูเปนไปในอํานาจแหงจิตอยางนี้;  (เพราะ)   ธรรมดาจิต 
นี้เปนธรรมชาติ  (แลนไป)  เร็ว,    การยังจิตนั้นใหเปนไปในอํานาจ 
 
*  พระมหาสํารวย  ป.  ๗  วดับวรนิเวศวิหาร  แปล. 
๑.  ขุ.  อุ.  ๒๕/๑๒๓.  ๒.  อัมพวัน  เปนช่ือแหงวหิาร  บางอาจารยแปลวา  "สวนมะมวง" 
ก็มี.   ๓.  วิตก  ๓  อยาง  คือ  กามวิตก  ความตริในทางกาม  ๑.  พยาบาทวิตก  ความตริ 
ในทางพยาบาท  ๑.  วิหิงสาวิตก  ความตรีในทางเบียดเบียน  ๑.  
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ของตน  ยอมควร"  ดังน้ีแลว  จึงไดทรงภาษิตพระคาถา  ๒  พระ 
คาถาเหลาน้ีวา  
                "ชนผูมีปญญา  ยอมทําจิตที่ด้ินรน  กลบักลอก 
                อนับุคคลรักษาไดยาก  หามไดยาก  ใหตรง  ดุจ 
                ชางศรดัดลูกศรใหตรงฉะน้ัน  จิตน้ี   (อนัพระ 
                โยคาวจรยกขึ้นจากอาลัย   คือกามคุณ  ๕  แลว 
                ซดัไปในวิปสสนากัมมัฏฐาน)  เพ่ือละบวงมาร 
                ยอมด้ินรน  ดุจปลาดันพรานเบ็ด  ยกขึน้จาก 
                (ที่อยู)  คือน้ํา  แลวโยนไปบนบก  ด้ินรนอยู 
                ฉะน้ัน." 
                                        [แกอรรถ] 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ผนฺทน  คืนดิ้นรนอยูในอารมณ 
ทั้งหลายมีรูปเปนตน. 
        บทวา  จปล   ความวา  ไมดํารงอยูในอารมณเดียวได  เหมือน 
ทารกในบานผูไมนิ่งอยูดวยอิริยาบถหนึ่งฉะน้ัน  จึงชื่อวา  กลับกลอก. 
        บทวา  จิตฺต  ไดแก  วิญญาณ.   กวิ็ญญาณนั้น   พระผูมีพระภาค 
ตรัสเรียกวา  "จิต"  เพราะเปนธรรมชาติวิจิตรดวยภูมิ  วัตถ ุ อารมณ 
และวิถีจิตมีกิริยาจิตเปนตน. 
        บทวา  ทุรกฺข  ความวา  ชื่อวา  อันบุคคลรักษาไดยาก  เพราะ 
ต้ังไวไดยากในอารมณอันเปนที่สบายอารมณหน่ึงนั่นแล  เหมือนโค 
ที่คอยเค้ียวกินขาวกลาในนา  อันคับค่ังไปดวยขาวกลาฉะน้ัน.  
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        บทวา  ทุนฺนิวารย  ความวา  ชื่อวา  อันบุคคลหามไดยาก 
เพราะเปนธรรมชาติที่รักษาไดยาก  เพ่ือจะหาม  (กัน)  จิตอันไปอยู  
สูวิสภาคารมณ. 
        สองบทวา  อุสุกาโรว  เตชน  ความวา  นายชางศร  นําเอาทอน 
ไมทอนหนึ่งมาจากปาแลว  ทําไมใหมีเปลือก  (ปอกเปลือกออก)   แลว 
ทาดวยนํ้าขาวและน้ํามัน  ลนที่กระเบื้องถานเพลิง  ดัดที่งามไมทําให 
หายคดคือใหตรง  ใหเปนของควรท่ีจะยิงขนทรายได,  ก็แลครั้นทําแลว 
จึงแสดงศิลปะแดพระราชาและราชมหาอํามาตย  ยอมไดสักการะและ 
ความนับถือเปนอันมาก   ชื่อฉันใด,  บุรุษผูมีปญญา  คือผูฉลาด  ไดแก 
ผูรูแจง   ก็ฉันนั้นเหมือนกัน (คือ)  ทําจิตน้ี  อันมีสภาพดิ้นรนเปนตน 
ใหหมดเปลือก  คือใหปราศจากกิเลสท่ีหยาบดวยอํานาจธุดงค  และ 
การอยูในปา   แลวชโลมดวยยางคือศรัทธา  ลนดวยความเพียร 
อันเปนไปทางกายและเปนไปทางจิต  ดัดที่งามคือสมถะและวิปสสนา 
ทําใหตรงคือมิใหคด   ไดแกใหสิ้นพยศ,  ก็แลครั้นทําแลวพิจารณา 
สังขารทั้งหลาย  ทําลายกองอวิชชาใหญไดแลว  ทาํคุณวิเศษนี้  คือ 
วิชชา๑  ๓  อภิญญา๒  ๖  โลกุตตรธรรม๓  ๙  ใหอยูในเง้ือมมือทีเดียว 
ยอมไดความเปนทักขิไณยบุคคลผูเลิศ. 
 
๑.  วิชชา  ๓  คือปุพเพนวิาสานุสสติญาณ  รูจักระลึกชาติได  ๑  จุตูปปาตญาณ รูจักกําหนด 
จุติและเกิดของสัตวท้ังหลาย  ๑  อาสวักขยญาณ  รูจักทําอาสวะใหส้ินไป  ๑. ๒.  อภญิญา ๖ 
คือ  อิทธิวิธิ  แสดงฤทธ์ิได  ๑  ทิพพโสต  หูทิพย  ๑  เจโตปริยญาณ  รูจักกําหนดใจผูอ่ืน 
ได  ๑  ปุพเพนวิาสานุสสติ  ระลึกชาติได  ๑  ทิพพจักขุ  ตาทิพย  ๑  อาสวักขยญาณ  รูจัก 
ทําอาสวะใหส้ินไป  ๑.   ๓.  โลกุตตรธรรม  ๙ คือ  มรรค  ๔  ผล  ๔  นพิพาน  ๑.  
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        บทวา   วาริโชว  แปลวา  ดุจปลา.  สองบทวา  ถเล  ขิตฺโต 
ไดแก  อันพรานเบ็ดซัดไปบนบก  ดวยมือ  เทา หรอืดวยเครื่องดัก  
มีตาขายเปนตน  อยางใดอยางหน่ึง. 
        พึงทราบวินิจฉัยในบาทพระคาถาวา  โอกโมกตอุพฺภโต  (ดัง 
ตอไปนี้) :- 
        น้ํา  ชื่อวา  โอกะ  (ได)  ในคําน้ีวา  "ภิกษุชาวเมืองปาฐา  มี 
จีวรชุมดวยนํ้า  ไดมาสูเมื่อสาวัตถี   เพ่ือประสงคจะเฝาพระศาสดา๑." 
อาลัย  ชื่อวา  โอกะ  (ได)   ในคําน้ีวา  "มุนีละอาลัยแลว  ไมติดที่ 
อยู๒."   แมคําทั้ง  ๒  ก็ยอมไดในบาทพระคาถาน้ี.  ในบทวา  โอกโมกโต 
นี้  มีเนื้อความ  (อยาง)  นีว้า "จากท่ีอยูคือนํ้า  คือจากอาลัยกลาว 
คือนํ้า."  บทวา  อุพฺภโต  แปลวา  อันพรานเบ็ดยกข้ึนแลว. 
        บาทพระคาถาวา  ปริผนฺทติท  จตฺิต  ความวา   จิตน้ี  คือ 
ที่ยินดีแลวในอาลัยคือกามคุณ  ๕  อันพระโยคาวจรยกข้ึนแลวจาก 
อาลัยคือกามคุณ  ๕  นั้น  ซัดไปในวิปสสนากัมมัฏฐาน   เผาดวยความ 
เพียรอันเปนไปทางกายและเปนไปทางจิต   เพ่ือละวัฏฏะ   กลาวคือ 
บวงมาร   ยอมดิ้นรน  คือยอมไมอาจต้ังอยูในวิปสสนากัมมัฏฐาน 
นั้นได,   เหมือนอยาง  ปลานั้นอันพรานเบ็ดยกข้ึนจาอาลัยคือนํ้าแลว 
โยนไปบนบก  เมื่อไมไดน้ํา  ยอมด้ินรนฉะนั้น.   แมเม่ือเปนอยางนี้ 
บุคคลผูมีปญญา  ไมทอดธุระ  ยอมทําจิตนั้นใหตรง  คือใหควร 
แกการงาน  โดยนัยที่กลาวแลว  นั่นแล. 
 
๑.  วิ.  มหาวคฺค.  ทุติย.  ๕/๑๓๕-๖.    ๒.  ส.  ขนฺธ.  ๑๗/๑๒. 
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        อีกนัยหนึ่ง  จิตนี้  คือท่ียังละบวงมารคือกิเลสวัฏฏไมได  ต้ังอยู 
ยอมด้ินรน  ดุจปลาน้ันฉะนั้น,   เพราะฉะนั้น,  โยคาวจร  ควรละ  
บวงมารเสีย  คือควรละบวงมารกลาวคือกิเลสวัฏฏอันเปนเหตุดิ้นรน 
แหงจิตน้ัน  ดังนี้แล. 
        ในกาลจบคาถา  พระเมฆิยเถระ  ไดต้ังอยูในพระโสดาปตติผล. 
ชนแมพวกอ่ืนเปนอันมาก  ก็ไดเปนอริยบุคคล  มพีระโสดาบันเปนตน 
ดังน้ีแล. 
                                เรื่องพระเมฆิยเถระ  จบ.  
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                       ๒.  เรื่องภิกษุรูปใดรูปหน่ึง*   [๒๕] 
                                   [ขอความเบ้ืองตน]  
        พระศาสดาเมื่อประทับอยูในพระเชตวัน   ทรงปรารภภิกษุรูปใด 
รูปหน่ึง  ตรสัพระธรรมเทศนานี้วา  "ทุนฺนิคฺคหสฺส   สหุโน" 
เปนตน. 
                      [อุบาสิกาจัดที่อยูถวายภิกษุ  ๖๐  รูป] 
        ไดยินวา  ไดมีบานตําบลหน่ึง   ชือ่มาติกคาม  ใกลเชิงเขา ใน 
แวนแควนของพระเจาโกศล.   ภายหลังวันหน่ึง  ภิกษุประมาณ  ๖๐  รูป 
ทูลอาราธนาใหตรัสบอกพระกัมมัฏฐานจนถึงพระอรหัต   ในสํานักของ 
พระศาสดาแลว  ไปสูบานนั้น  เขาไปเพ่ือบิณฑบาต.  ลําดับนั้น 
เจาของบานนั้นชื่อมาติกะใด  มารดาของเจาของบานน้ัน  เห็นภิกษุ 
เหลาน้ันแลว  นิมนตใหนัง่ในเรือน   จึงอังคาสดวยขาวยาคูและภัตร 
อันมีรสเลิศตาง ๆ   ถามวา  "พวกทานประสงคจะไป  ณ  ที่ไหน ?  เจาขา." 
ภิกษุเหลาน้ันบอกวา  "พวกฉันมีความประสงคจะไปสูที่ตามความ 
ผาสุก  มหาอุบาสิกา."   นางทราบวา  "พระผูเปนเจาท้ังหลาย 
ชะรอยจะแสวงหาสถานท่ีสําหรับจําพรรษา  (เปนแน),  จึงหมอบลง 
ทีใกลเทาแลวกลาววา  "ถาพระผูเปนเจาท้ังหลายจักอยูในที่นี้ตลอด  ๓ 
เดือนน้ีไซร,  ดิฉันจักรับสรณะ  ๓  ศลี  ๕  (และ)  ทําอุโบสถกรรม." 
ภิกษุทั้งหลายปรึกษากันวา  "เราทั้งหลายเมื่ออาศัยอุบาสิกาน้ี   ไมมี 
ความลําบากดวยภิกษา   จักสามารถทําการสลัดออกจากภพได"   ดังน้ี 
 
*  พระมหาสํารวย  ป.  ๗  วดับวรนิเวศวิหาร  แปล.  
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แลวจึงรับคํา.   นางไดชําระวิหารอันเปนที่อยูถวายแกภิกษุเหลาน้ัน. 
                           [ภิกษุ    ๖๐  รูปทํากติกากัน]  
        ภิกษุเหลาน้ันเมื่ออยูในที่นั้น  วันหนึ่งไดประชุมกันแลวตักเตือน 
กันและกันวา  "ผูมีอายุ  พวกเราไมควรประพฤติโดยความประมาท 
เพราะวามหานรก๑  ๘  ขุม  มีประตูเปดรา   (คอยทา)  พวกเราเหมือน 
อยางเรือนของคนทีเดียว.   ก็แลพวกเราไดเรียนพระกัมมัฏฐานใน 
สํานักของพระพุทธเจาผูยังทรงพระชนมอยูแลวจึงมา.  ก็ธรรมดาพระ 
พุทธเจาท้ังหลาย  อันใคร  ๆ  ผูโออวด  แมเที่ยวไปตามรอยพระบาท 
ก็ไมสามารถใหทรงโปรดปรานได.  (แต)  บุคคลผูมีอัธยาศัยเปนปกติ 
เทาน้ัน   สามารถใหทรงโปรดปรานได       ทานทั้งหลายจงเปนผู 
ไมประมาทเถิด.  พวกเราไมควรยืนไมควรน่ังในท่ีที่แหงเดียวกัน  ๒  รูป 
แตวาในกาลเปนที่บํารุงพระเถระในเวลาเย็นแล   และในกาลเปนที่ 
ภิกษุจารในเวลาเขาเทาน้ัน   พวกเราจักรวมกัน,  (แต)  ในกาลที่เหลือ 
จักไมอยูรวมกัน  ๒ รูป.  ก็อีกอยางหน่ึงแล  เมื่อภิกษุผูไมมีความผาสุก 
มาตีระฆังในทามกลางวิหารข้ึนแลว  พวกเราจึงจักมาตามสัญญาแหง 
ระฆังแลว  ทาํยาใหแกภิกษุนั้น." 
                           [ภิกษุมาประชุมกันดวยเสียงระฆัง] 
        เมื่อภิกษุเหลาน้ันทํากติกากันอยางนี้อยู,   วันหน่ึงอุบาสิกานั้น 
ใหบุคคลถือเภสัชทั้งหลาย  มีเนยในและนํ้าออยเปนตน  อันชนทั้งหลาย 
 
๑.  มหานรก  ๘  ขุม  คือ   ๑.  สัญชีพ.  ๒.  กาลสุต.  ๓.  สังฆาฏ.  ๔.  โรรุว. 
๕.  มหาโรรุว.  ๖.  ตาป.  ๗.  มหาตาป.  ๘.  อเวจี.  
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มีทาสและกรรมกรเปนตน   แวดลอมเดินไปสูวิหารน้ันในเวลาเย็น 
ไมเห็นภิกษุทั้งหลายในทามกลางวิหารแลว   จึงถามพวกบุรุษวา  
"พระผูเปนเจาท้ังหลาย  ไปเสีย  ณ  ทีไ่หนหนอแล ?"   เมื่อพวกเขาบอก 
วา  "แมคุณ  พระผูเปนเจาท้ังหลายจักเปนผูนั่งอยูในท่ีพักกลางคืน 
และที่พักกลางวันของตน ๆ  (เทาน้ัน)"   จึงกลาว  (ตอไป)   วา 
"ฉันทําอยางไรเลาหนอ  จึงจักสามารถพบ  (พวกพระผูเปนเจา)  ได." 
        ลําดับนั้น  มนุษยทั้งหลายท่ีรูกติกวัตรของภิกษุสงฆ  จึงบอก 
กะอุบาสิกาน้ันวา  "แมคุณ  พระผูเปนเจาท้ังหลายจักประชุมกัน  ใน 
เมื่อบุคคลมาตีระฆัง."  นางจึงใหตีระฆัง.  ภิกษุทั้งหลายไดยินเสียง 
ระฆังแลวออกจากท่ีของตน ๆ  ดวยสําคัญวา  "ภิกษุบางรูปจักไมมี 
ความผาสุก,"  จึงประชุมกันในทามกลางวิหาร. ภิกษุชื่อวา   เดินมา 
โดยทางเดียวกันแม  ๒  รปู  ยอมไมมี. 
                    [อุบาสิกาเจริญสมณธรรมตามท่ีภิกษุบอก] 
        อุบาสิกาเห็นภิกษุรูปหน่ึง  ๆ   เทาน้ันเดินมาจากท่ีแหงหน่ึง  ๆ  จึง 
คิดวา  "(ชะรอย)   พระผูเปนเจาผูเปนบุตรของเราจักทําความทะเลาะ 
วิวาทแกกันและกัน"  ดังน้ีแลว  ไหวภิกษุสงฆกลาววา  "ทานผูเจริญ 
ทานท้ังหลายไดทําความทะเลาะกันหรือ  ?" 
        ภิกษุทั้งหลายกลาววา  "พวกฉันหาไดทําความทะเลาะวิวาทกันไม 
มหาอุบาสิกา." 
        อุบาสิกา.     ทานผูเจริญ    ถาพวกทานไมมีความทะเลาะวิวาทกัน 
ไซร,  เมื่อเปนเชนนั้น  เหตุไรพวกทานจึงไมมา  เหมือนเมื่อมาสูเรือนของ  
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ดิฉัน  มาโดยรวมกันทั้งหมด,   (นี่กลับ)  มาทีละองค  ๆ  จากท่ีแหงหนึ่ง ๆ. 
        ภิกษุ.  มหาอุบาสิกา  พวกฉันนั่งทําสมณธรรมในท่ีแหงหน่ึง ๆ. 
        อุบาสิกา.  พอคุณท้ังหลาย  ชื่อวาสมณธรรมน้ันคืออะไร ? 
        ภิกษุ. มหาอุบาสิกา  พวกฉันทําการสาธยายอาการ  ๓๒   เริ่ม 
ต้ังซ่ึงความส้ินและความเส่ือมในอัตภาพอยู. 
        อุบาสิกา.    ทานเจาขา  การทําการสาธยายอาการ๑  ๓๒  และ 
การเริ่มต้ังความส้ินและความเสื่อมในอัตภาพ  ยอมสมควรแกพวกทาน 
เทาน้ัน  หรือยอมสมควรแกพวกดิฉันดวยเลา ? 
        ภิกษุ.   มหาอุบาสิกา  ธรรมนี ้  อันพระผูมีพระภาคเจามิไดทรง 
หามแกใคร ๆ. 
        อุบาสิกา.  ถาอยางนั้น ขอพวกทานจงใหอาการ  ๓๒  และขอจง 
บอกการเริ่มต้ังซ่ึงความส้ินและความเส่ือมในอัตภาพ  แกดิฉันบาง. 
        ภิกษุ.   มหาอุบาสิกา  ถาอยางนั้น  ทานจงเรียนเอา  แลวใหเรียน 
เอาท้ังหมด. 
                [อุบาสิกาบรรลมุรรค  ๓  ผล  ๓  กอนภิกษุ] 
        จําเดิมแตนั้น  อุบาสิกาน้ันก็ไดทําการสาธยายซึ่งอาการ  ๓๒ 
(และ)  เริ่มต้ังไวซึ่งความส้ินไปและความเสื่อมไปในตน  ไดบรรล ุ
มรรค  ๓  ผล  ๓  กอนกวาภิกษุเหลานั้นทีเดียว.   ปฏิสัมภิทา  ๔  และ 
 
๑.  คือ  ผม  ขน  เล็บ  ฟน  หนัง  เนื้อ  เอ็น  กระดูก  เยือ่ในกระดูก   มาม  หัวใจ  ตบั  พึงผืด 
ไต  ปอด  ไสใหญ  ใสนอย  อาหารใหม  อาหารเกา  ดี  เศลษม  หนอง  เลือด  เหง่ือ 
มันขน  น้ําตา  น้ํามันเหลว  น้าํลาย  น้ํามูก   ไขขอ  มูตร  ถาเติมมัตถลุงคัง  มันสมองเขาดวย 
เปน  ๓๒  ตามคัมภีรวิสุทธิมรรค.  
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โลกิยอภิญญา   ไดมาถึงแกอุบาสิกาน้ันโดยมรรคนั่นแล.  นางออกจากสุข 
อันเกิดแตมรรคและผลแลว  ตรวจดูดวยทิพพจักษุใครครวญอยูวา 
"เมื่อไรหนอแล ?  พระผูเปนเจาผูเปนบุตรของเราจึงจักบรรลุธรรมน้ี" 
แลวรําพึง  (ตอไป)  วา   "พระผูเปนเจาเหลาน้ีแมทั้งหมด  ยังมีราคะ 
ยังมีโทสะ  ยงัมีโมหะ  พระผูเปนเจาเหลาน้ันมิไดมีคุณธรรมแมสักวา 
ฌานและวิปสสนาเลย  อุปนิสัยแหงพระอรหันตของพระผูเปนเจาผูบุตร 
ของเรา   มีอยูหรือไมมีหนอ ?"   เห็นวา  "มี"  ดังน้ีแลว  จึงรําพึง 
(ตอไป)   วา  "เสนาสนะเปนที่สบาย  จะมีหรือไมมีหนอ ?"   เห็นแม 
เสนาสนะเปนที่สบายแลว  จึงรําพึง   (ตอไปอีก)  วา  "พระผูเปนเจา 
ทั้งหลายของเรายังไมไดบุคคลเปนที่สบายหรือหนอ ?"   เห็นแมบุคคล 
เปนที่สบายแลว    จึงใครครวญอยูวา  "พระผูเปนเจาท้ังหลายยังไมได 
อาหารเปนที่สบายหรือหนอ ?"   ก็ไดเห็นวา  "อาหารเปนที่สบาย 
ยังไมมีแกพวกเธอ."   จําเดิมแตนั้นมา   ก็จัดแจงขาวยาคู๑อันมีอยาง 
ตาง ๆ  และของขบเค้ียวเปนอเนกประการ   และโภชนะมีรสตางๆ  
อันเลิศแลว  นิมนตภิกษุทั้งหลายใหนั่งแลว  จึงถวายนํ้าทักษิโณทก๒ 

แลว  มอบถวายดวยคําวา  "ทานผูเจริญ  พวกทานชอบใจสิ่งใด ๆ 
ขอจงถือเอาส่ิงน้ัน  ๆ  ฉันเถิด." 
        ภิกษุเหลาน้ัน  รับเอาวัตถุทั้งหลายมีขาวยาคูเปนตนแลว  บริโภค 
ตามความชอบใจ. 
 
๑.  แปลตามพยัญชนะวา . . . . . ยังขาวยาคูมีอยางตาง ๆ  ดวย  ยังของเค้ียวมีประการ 
มิใชนอยดวย  ยังโภชนะมีรสอันเลิศตางๆ   ดวย  ใหถึงพรอมแลว. 
๒.  แปลวา  น้าํเพื่อทักษณิา.  
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                          [ภิกษุ  ๖๐  รูปบรรลพุระอรหัต]  
        เมื่อภิกษุเหลาน้ันไดอาหารอันเปนที่สบาย  จิตก็เปนธรรมชาติ 
มีอารมณเดียว   (แนแนว).   พวกเธอมีจิตแนแนวเจริญวิปสสนา  ตอ 
กาลไมนานนัก   ก็ไดบรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทาท้ังหลาย 
แลวคิดวา "นาขอบคุณ !   มหาอุบาสิกาเปนที่พ่ึงของพวกเรา;  ถา 
พวกเราไมไดอาหารอันเปนที่สบายแลวไซร,   การแทงตลอดมรรค 
และผล   คงจักไมไดมีแกพวกเรา  (เปนแน);   บัดนี้  พวกเราอยู 
จําพรรษาปวารณาแลว  จักไปสูสํานักของพระศาสดา." 
        พวกเธออําลามหาอุบาสิกาวา  "พวกฉันใครจะเฝาพระศาสดา." 
มหาอุบาสิกากลาววา   "ดีแลวพระผูเปนเจาท้ังหลาย"  แลวตามไปสง 
ภิกษุเหลาน้ัน,  กลาวคําอันเปนที่รักเปนอันมากวา  "ขอทานท้ังหลาย 
พึง  (มา)  เย่ียมดิฉันแมอีก"   ดังน้ีเปนตน  แลวจึงกลับ. 
              [พระศาสดาตรัสถามสุขทุกขกะภิกษุเหลานั้น] 
        ฝายภิกษุเหลาน้ันแล   ถึงเมืองสาวัตถีแลว  ถวายบังคมพระ 
ศาสดาแลว  นั่ง  ณ  ที่ควรขางหน่ึง  อันพระศาสดาตรัสวา  "ภิกษุ 
ทั้งหลาย  (สรีรยนตมีจักร  ๔  มีทวาร ๙)  พวกเธอพออดทนไดดอก 
หรือ ?  พวกเธอพอยังอัตภาพใหเปนไปไดดอกหรือ  ?  อน่ึง  พวก 
เธอไมลําบากดวยบิณฑบาตหรือ  ?"   จึงกราบทูลวา  "พออดทนได 
พระเจาขา   พอยังอัตภาพใหเปนไปได   พระเจาขา,   อน่ึง ขาพระองค 
ทั้งหลาย  มิไดลําบากดวยบิณฑบาตเลย,   เพราะวาอุบาสิกาคนหนึ่ง 
ชื่อมาติกมาตา        ทราบวารจิตของพวกขาพระองค.     เมื่อพวก  
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ขาพระองคคิดวา  "ไฉนหนอ  มหาอุบาสิกาจะพึงจัดแจงอาหารชื่อเห็น 
ปานน้ีเพ่ือพวกเรา.'   (นาง)   ก็ไดจัดแจงอาหารถวายตามท่ีพวก  
ขาพระองคคิดแลว"  ดังน้ีแลว  กก็ลาวสรรเสริญคุณของมหาอุบาสิกา 
นั้น. 
                   [อุบาสิกาจักของถวายตามท่ีภิกษุตองการ] 
        ภิกษุรูปใดรูปหน่ึง   สดับถอยคําสรรเสริญคุณของมหาอุบาสิกา 
นั้นแลว  เปนผูใครจะไปในที่นั้น  เรียนกัมมัฏฐานในสํานักของพระ 
ศาสดาแลว    ทลูลาพระศาสดาวา    "ขาแตพระองคผูเจริญ      ขา 
พระองคจักไปยังบานน้ัน"  แลวออกจากพระเชตวัน   ถึงบานน้ันโดย 
ลําดับ  ในวันที่ตนเขาไปสูวิหาร  คิดวา  "เขาเลาลือวา  อุบาสิกาน้ี 
ยอมรูถึงเหตุอันบุคคลอ่ืนคิดแลว ๆ.   ก็เราเหน็ดเหน่ือยแลวในหนทาง 
จักไมสามารถกวาดวิหารได,  ไฉนหนอ  อุบาสิกานี้จะพึงสงคนผูชําระ 
วิหารมาเพ่ือเรา." 
        อุบาสิกานั่งในเรือนนั่นเองรําพึงอยู  ทราบความน้ันแลว  จึง 
สงคนไป  ดวยคําวา  "เจาจงไป,  ชําระวิหารแลวจึงมา." 
        ฝายภิกษุนอกน้ีอยากดื่มน้ํา  จึงคิดวา   "ไฉนหนอ   อุบาสกิา 
นี้  จะพึงทําน้ําด่ืมละลายน้ําตาลกรวดสงมาใหแกเรา."   อุบาสิกาก็ 
ไดสงนํ้าน้ันไปให.  เธอคิด  (อีก)  วา  "ขออุบาสิกา  จงสงขาวยาคู 
มีรสสนิทและแกงออมมาเพื่อเรา  ในวันพรุงน้ีแตเชาตรูเถิด."  อุบาสิกา 
ก็ไดทําอยางน้ัน.  ภิกษุนั้นดื่มขาวยาคูแลว  คิดวา  "ไฉนหนอ  อุบาสิกา 
พึงสงของขบเคี้ยวเห็นปานนี้มาเพ่ือเรา."   อุบาสิกาก็ไดสงของเค้ียว  
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แมนั้นไปแลว  เธอคิดวา  "อุบาสิกาน้ีสงวัตถุที่เราคิดแลว  ๆ  ทุก ๆ    
สิ่งมา;   เราอยากจะพบอุบาสิกาน่ัน,   ไฉนหนอ   นางพึงใหคนถือ 
โภชนะมีรสเลิศตางๆ  เพ่ือเรา  มาดวยตนเองทีเดียว."   อุบาสิกา 
คิดวา  "ภิกษุผูบุตรของเราประสงคจะเห็นเรา  หวังการไปของเราอยู" 
ดังน้ีแลว  จึงใหคนถือโภชนะไปสูวิหารแลวไดถวายแกภิกษุนั้น. 
        ภิกษุนัน้ทําภัตกิจแลว  ถามวา  "มหาอุบาสิกา  ทานหรือ  ? 
ชื่อวา   มาติกมาตา." 
        อุบาสิกา.  ถูกแลว  พอ. 
        ภิกษุ.  อุบาสิกา  ทานทราบจิตของคนอ่ืนหรือ ? 
        อุบาสิกา.  ถามดิฉันทําไม  ?  พอ. 
        ภิกษุ.  ทานไดทําวัตถุทุก ๆ สิ่งท่ีฉันคิดแลว  ๆ,  เพราะฉะนั้น 
ฉันจึงถามทาน. 
        อุบาสิกา.  พอ  ภิกษุที่รูจิตของคนอ่ืน  ก็มีมาก. 
        ภิกษุ.  ฉันไมไดถามถึงคนอ่ืน,  ถาม  (เฉพาะตัว)  ทานอุบาสิกา. 
        แมเปนอยางนั้น  อุบาสิกาก็มิไดบอก  (ตรง ๆ)  วา  "ดิฉันรู 
จิตของคนอ่ืน"   (กลับ)  กลาวา  "ลูกเอย  ธรรมดาคนท้ังหลาย 
ผูรูจิตของคนอ่ืน  ยอมทําอยางนั้นได." 
                   [ภิกษุลาอุบาสิกากลับไปเฝาพระศาสดา] 
        ภิกษุนัน้คิดวา  "กรรมนี้หนักหนอ.  ธรรมดาปุถุชน  ยอม 
คิดถึงอารมณอันงามบาง  ไมงามบาง;    ถาเราจักคิดสิ่งอันไมสมควร 
แลวไซร,  อุบาสิกาน้ี  ก็พึงยังเราใหพึงซึ่งประการอันแปลก  เหมือน  
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จับโจรท่ีมวยผมพรอมดวยของกลางฉะนั้น;   เราควรหนีไปเสียจากที่นี้" 
แลวกลาววา  "อุบาสิกา  ฉันจักลาไปละ."  
        อุบาสิกา.   ทานจักไปที่ไหน ?  พระผูเปนเจา. 
        ภิกษุ.  ฉันจักไปสูสํานักพระศาสดา  อุบาสิกา. 
        อุบาสิกา.  ขอทานจงอยูในที่นี้กอนเถิด   เจาขา. 
        ภิกษุนัน้กลาววา  "ฉันจักไมอยู  อุบาสิกา  จักตองไปอยาง 
แนนอน"  แลวไดเดินออก  (จากท่ีนั้น)  ไปสูสํานักของพระศาสดา. 
                  [พระศาสดาแนะใหรักษาจิตอยางเดียว] 
        ลําดับนั้น  พระศาสดาตรัสถามเธอวา  "ภิกษุ  เธออยูในทีน่ั้น 
ไมไดหรือ  ?" 
        ภิกษุ.  เปนอยางนั้น  พระเจาขา  ขาพระองคไมสามารถอยู 
ในที่นั้นได. 
        พระศาสดา.  เพราะเหตุไร ?  ภิกษุ. 
        ภิกษุ.  ขาแตพระองคผูเจริญ  (เพราะวา)  อุบาสิกาน้ัน   ยอม 
รูถึงเรื่องอันคนอ่ืนคิดแลว ๆ  ทุกประการ,  ขาพระองคคิดวา  "ก็ 
ธรรมดาปุถชุน  ยอมคิดอารมณอันงามบาง  ไมงามบาง;  ถาเรา 
จักคิดสิ่งบางอยางอันไมสมควรแลวไซร,   อุบาสิกาน้ัน  ก็จักยังเรา 
ใหถึงซ่ึงประการอันแปลก  เหมือนจับโจรท่ีมวยผมพรอมท้ังของกลาง 
ฉะน้ัน"   ดังน้ีแลวจึงไดมา. 
        พระศาสดา.  ภิกษุ  เธอควรอยูในที่นั้นแหละ. 
        ภิกษุ.   ขาพระองคไมสามารถ  พระเจาขา  ขาพระองคจักอยู  
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ในที่นั้นไมได.   
        พระศาสดา.  ภิกษุ   ถาอยางนั้น  เธอจักอาจรักษาสิ่งหนึ่ง 
เทาน้ันไดไหม ? 
        ภิกษุ.  รกัษาอะไร  ?  พระเจาขา. 
        พระศาสดา   ตรัสวา  "เธอจงรักษาจิตของเธอนั่นแหละ  ธรรมดา 
จิตน้ีบุคคลรักษาไดยาก,   เธอจงขมจิตของเธอไวใหได  อยาคิดถึงอารมณ 
อะไร ๆ  อยางอ่ืน,  ธรรมดาจิตอันบุคคลขมไดยาก"  ดังน้ีแลวจึงตรัส 
พระคาถานี้วา 
                "การฝกจิตอันขมไดยาก  เปนธรรมชาติเร็ว 
                มกัตกไปในอารมณตามความใคร  เปนการดี 
                (เพราะวา)  จติท่ีฝกแลว  ยอมเปนเหตุนําสุข 
                มาให." 
                                        [แกอรรถ] 
        บัณฑิตพึงทราบวิเคราะหในพระคาถานั้น  (ดังตอไปนี้)  ธรรมดา 
จิตน้ี  อันบุคคลยอมขมไดโดยยาก  เพราะเหตุนั้น  จึงชื่อวา 
ทุนฺนิคฺคห. 
        จิตน้ี  ยอมเกิดและดับเร็ว   เพราะเหตุนั้น  จึงชื่อวา  ลห ุ
ซึ่งจิตอันขมไดยาก  อันเกิดและดับเร็วน้ัน. 
        บาทพระคาถาวา  ยตฺถ  กามนิปาติโน  ความวา  มักตกไปใน 
อารมณใดอารมณหน่ึงนั่นแล.  จริงอยู  จิตนี้  ยอมไมรูจักฐานะอัน 
ตนควรได  หรือฐานะอันไมควรได,  ฐานะอันสมควรหรือฐานะอันไม  
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สมควร   ยอมไมพิจารณาดูชาติ  ไมพิจารณาดูโคตร   ไมพิจารณาดู 
วัย;   ยอมตกไปในอารมณที่ตนปรารถนาอยางเดียว.   เพราะเหตุนั้น  
พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา  "มักตกไปในอารมณตามความใคร." 
        การฝกจิตเห็นปานน้ีนั้น  เปนการดี  คือความท่ีจิตอันบุคคล 
ฝกฝน  ดวยอริยมรรค๑  ๔  ไดแก  ความท่ีจิตอันบุคคลทําแลวโดยประการ 
ที่จิตส้ินพยศได  เปนการดี. 
        ถามวา  "เพราะเหตุไร ?" 
        แกวา  "เพราะวา  จิตนี้อันบุคคลฝกแลว   ยอมเปนเหตุนําสุข 
มาให  คือวา   จิตที่บุคคลฝกแลว  ไดแกทําใหสิ้นพยศ  ยอมนํามาซึ่ง 
ความสุขอันเกิดแตมรรคผล   และสุขคือพระนิพพานอันเปนปรมัตถ." 
        ในกาลจบเทศนา  บริษัทที่มาประชุมกันเปนอันมาก  ไดเปนอริย- 
บุคคลมีพระโสดาบันเปนตน,  เทศนาสําเร็จประโยชนแกมหาชนแลว, 
                        [ภิกษุนั้นกลับไปสูมาติกคามอีก] 
        พระศาสดาครั้นประทานโอวาทน้ีแกภิกษุนั้นแลว  จึงทรงสงไป 
ดวยพระดํารัสวา  "ไปเถิด  ภิกษุ  เธออยางคิดอะไร  ๆ  อยางอ่ืน 
จงอยูในที่นั้นนั่นแหละ."   ภิกษุนั้น  ไดพระโอวาทจากสํานักของพระ 
ศาสดาแลว  จึงไดไป  (อยู)  ในที่นั้น,  ไมไดคิดอะไร ๆ  ทีช่วนใหคิด 
ภายนอกเลย. 
        ฝายมหาอุบาสิกา  เม่ือตรวจดวยทิพพจักษุ  ก็เห็นพระเถระ 
 
๑.  อริยมรรค  ๔  คือ  โสดาปตติมรรค  ๑  สกทาคามิมรรค  ๑  อนาคามิมรรค  ๑ 
อรหัตมรรค  ๑.    
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แลวกําหนด  (รู)  ดวยญาณของตนนั่นแลวา  "บัดนี้  ภิกษุผูบุตร 
ของเรา  ไดอาจารยใหโอวาทแลวจึงกลับมาอีก"  แลวไดจัดแจง 
อาหารอันเปนที่สบายถวายแกพระเถระนั้น.  
                  [พระเถระบรรลุพระอรหัตและระลึกชาติได] 
        พระเถระนั้นไดโภชนะอันเปนที่สบายแลว  โดย ๒-๓  วันเทาน้ัน 
ก็ไดบรรลุพระอรหัต   ยบัยั้งอยูดวยความสุขอันเกิดแตมรรคและผล 
คิดวา  "นาขอบใจ  มหาอุบาสิกาไดเปนที่พ่ึงของเราแลว  เราอาศัย 
มหาอุบาสิกานี้  จึงถึงซ่ึงการแลนออกจากภพได,   แลวใครครวญอยู 
วา   มหาอุบาสิกาน้ีไดเปนที่พ่ึงของเราในอัตภาพนี้กอน,  ก็เมื่อเรา 
ทองเท่ียวอยูในสงสาร   มหาอุบาสิกานี้เคยเปนที่พ่ึงในอัตภาพแมอ่ืน ๆ 
หรือไม ?   แลวจึงตามระลึกไปตลอด  ๙๙  อัตภาพ. 
        แมมหาอุบาสิกาน้ัน  ก็เปนนางบาทบริจาริกา  (ภริยา)  ของ 
พระเถระนั้นใน  ๙๙  อัตภาพ    เปนผูมีจิตปฏิพัทธในชายเหลาอ่ืน 
จึงใหปลงพระเถระนั้นเสียจากชีวิต. 
        พระเถระครั้นเห็นโทษของมหาอุบาสิกาน้ันเพียงเทาน้ีแลว  จึง 
คิดวา  "นาสังเวช  มหาอุบาสิกาน้ีไดทํากรรมมาหนักแลว." 
              [อุบาสิกาใครครวญดูบรรพชติกิจของพระเถระ] 
        ฝายมหาอุบาสิกาน่ังในเรือนน่ันเอง   พลางใครครวญวา  "กิจ 
แหงบรรพชิตของภิกษุผูบุตรของเรา  ถึงท่ีสุดแลว  หรือยังหนอ ?' 
ทราบวาพระเถระน้ันบรรลุพระอรหัตแลว   จึงใครครวญยิ่งข้ึนไป  ก ็
ทราบวา    "ภิกษุผูบุตรของเราบรรลุพระอรหัตแลว    คิดวา    'นา 
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ปลื้มใจจริง   อุบาสิกาน้ีไดเปนที่พ่ึงของเราอยางสําคัญ'   ดังน้ีแลว  
ใครครวญ  (ตอไปอีก)  วา  "แมในกาลลวงแลว   อุบาสิกาน้ีไดเคย 
เปนที่พ่ึงของเราหรือเปลาหนอ ?'   ตามระลึกไปตลอด ๙๙  อัตภาพ; 
แตเราแลไดคบคิด๑กับชายเหลาอ่ืน   ปลงพระเถระนั้นเสียจากชีวิตใน 
๙๙  อัตภาพ,     พระเถระนี้แลเห็นโทษมีประมาณเทาน้ีของเราแลว 
คิดวา   'นาสังเวช   อุบาสิกาไดทํากรรมหนักแลว"   นางใครครวญ 
(ตอไป)  วา   "เราเม่ือทองเที่ยวอยูในสงสาร  เรามิไดเคยทําอุปการะ 
แกภิกษุผูเปนบุตรเลยหรอืหนอ ?"    ไดระลึกถึงอัตภาพท่ีครบ  ๑๐๐ 
อันยิ่งกวา  ๙๙  อัตภาพนั้น  ก็ทราบวา  "ในอัตภาพท่ีครบ  ๑๐๐ 
เราเปนบาทบริจาริกาแหงพระเถระน้ัน ไดใหชีวิตทานในสถานเปนที่ 
ปลงจากชีวิตแหงหนึ่ง.   นาดีใจ   เรากระทําอุปการะมากแกภิกษุผูบุตร 
ของเรา"   นัง่อยูในเรือนนั่นเองกลาววา  "ขอทานจงใครครวญดูให 
วิเศษยิ่งข้ึน." 
                                  [พระเถระนิพพาน] 
        พระเถระนั้น  ไดสดับเสียง   (ของอุบาสิกาน้ัน)   ดวยโสตธาตุ 
อันเปนทิพยแลว  ระลึกถงึอัตภาพท่ีครบ  ๑๐๐  ใหวิเศษข้ึน  แลวเห็น 
ความท่ีอุบาสิกาน้ันไดใหชีวิตแกตนในอัตภาพนั้น  จึงคิดวา  "นา 
ดีใจ  อุบาสิกาน้ีไดเคยทําอุปการะแกเรา"  ดังน้ีแลว  มีใจเบิกบาน 
กลาวปญหาในมรรค  ๔  ผล  ๔   แกอุบาสิกาน้ันในที่นั้นนั่นเอง  ได 
 
๑.  อฺเหิ   สทฺธึ   เอกโต  หุตฺวา  แปลตามพยัญชนะวา  เปนโดยความเปนอันเดยีวกนั 
กับบุรษท้ังหลายเหลาอ่ืน.  
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ปรินิพพานแลวดวยนิพพานธาตุอันเปนอนุปาทิเสส  (มีกรรมชรูปและ  
วิบากขันธอันกิเลสเขาไปยึดถือเหลืออยูไมมี). 
                                เรื่องภิกษุรูปใดรปูหน่ึง  จบ.  
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                        ๓.  เรื่องอุกกัณฐิตภิกษุ*  [๒๖] 
                                 [ขอความเบ้ืองตน]  
        พระศาสดา  เมื่อประทับอยูในกรุงสาวัตถี   ทรงปรารภภิกษุผู 
กระสัน  (จะสึก)   รูปใดรปูหน่ึง  ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา  "สุทุทฺทส" 
เปนตน. 
                [พระเถระแนะอุบายพนทุกขแกเศรษฐีบุตร] 
        ดังไดสดับมา  เมื่อพระศาสดาประทับอยูในกรุงสาวัตถี  บุตร 
เศรษฐีผูหน่ึง  เขาไปหาเถระผูเปนชีตน๑ของตน  เรียนวา  "ทาน 
ผูเจริญ  กระผมใครจะพนจากทุกข,   ขอทานโปรดบอกพวกเรา 
สําหรับพนจากทุกขแกกระผมสักอยางหน่ึง." 
        พระเถระ  กลาววา  "ดีละ  ผูมีอายุ  ถาเธอใครจะพนจาก 
ทุกขไซร,  เธอจงถวายสลากภัตร๒  ถวายปกขิกภัตร๓  ถวายวัสสา- 
วาสิกภัตร๔   ถวายปจจัยทั้งหลายมีจีวรเปนตน,  แบงทรัพยสมบัติของ 
ตนใหเปน ๓  สวน  ประกอบการงานดวยทรัพยสวน  ๑  เลี้ยงบุตรและ 
ภริยาดวยทรัพยสวน ๑  ถวายทรัพยสวน   ๑  ไวในพระพุทธศาสนา." 
เขารับวา  "ดีละ  ขอรับ"  แลวทํากิจทุกอยาง   ตามลําดับแหงกิจ 
ที่พระเถระบอก  แลวเรียนถามพระเถระอีกวา  "กระผมจะทําบุญ 
อะไรอยางอ่ืน  ที่ยิ่งข้ึนไปกวานี้อีกเลา ?  ขอรับ." 
 
* พระมหาคู  ป.  ๗  วัดบวรนิเวศวิหาร  แปล. 
๑.  กุลุปก  ผูเขาไปสูตระกูล.   ๒.  ภัตรท่ีทายกถวายตามสาก.  ๓.  ภัตรท่ีทายก 
ถวายในวนัปกษ.  ๔.  ภัตรท่ีทายกถวายแกภิกษุผูจาํพรรษา.  
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        พระเถระ   ตอบวา  "ผูมีอายุ   เธอจงรับไตรสรณะ  (และ)  
ศีล  ๕."   เขารับไตรสรณะและศีล  ๕  แมเหลาน้ันแลว จึงเรียนถาม 
บุญกรรมทีย่ิง่ข้ึนไปกวานั้น.  พระเถระก็แนะวา  "ถากระน้ัน  เธอ 
จงรับศีล  ๑๐."  เขากลาววา   "ดลีะ  ขอรับ"  แลวก็รบั  (ศลี  ๑๐). 
เพราะเหตุที่เขาทําบุญกรรมอยางนั้นโดยลําดับ  เขาจึงมีนามวา  อนุ- 
ปุพพเศรษฐีบุตร.  เขาเรียนถามอีกวา  "บุญอันกระผมพึงทํา   แมยิ่ง 
ข้ึนไปกลาน้ี  ยังมีอยูหรือ  ?  ขอรับ"   เม่ือพระเถระกลาววา  "ถา 
กระนั้น  เธอจงบวช,"   จึงออกบวชแลว.   ภิกษุผูทรงพระอภิธรรม 
รูปหน่ึง  ไดเปนอาจารยของเธอ,  ภิกษุผูทรงพระวินัยรูปหน่ึง  เปน 
พระอุปชฌาย,   ในเวลาท่ีภิกษุนั้นไดอุปสมบทแลวมาสูสํานักของตน 
(อาจารย)  อาจารยกลาวปญหาในพระอภิธรรมวา  "ชื่อวา  ใน 
พระพุทธศาสนา  ภิกษุทํากิจน้ีจึงควร,  ทํากิจน้ีไมควร." 
        ฝายพระอุปชฌาย  ก็กลาวปญหาในพระวินัย  ในเวลาท่ีภิกษุ 
นั้นมาสูสํานักของตนวา "ชื่อวา  ในพระพุทธศาสนา   ภิกษุทําส่ิงน้ี 
จึงควร,  ทําส่ิงน้ีจึงไมควร;  สิ่งน้ีควร  สิ่งนี้ไมควร." 
                                 [อยากสึกจนซูบผอม] 
        ทานคิดวา  "โอ !  กรรมนี้หนัก;    เราใครจะพนจากทุกข  จึง 
บวช,    แตในพระพุทธศาสนานี้  สถานเปนที่เหยียดมือของเรา  ไม 
ปรากฏ,   เราดํารงอยูในเรือนก็อาจพนจากทุกขในวัฏฏะได  เราควร 
เปนคฤหัสถ  (ดีกวา) ."   ต้ังแตนั้น  ทานกระสัน  (จะสึก)   หมดยินดี 
(ในพรหมจรรย)  ไมทําการสาธยายในอาการ  ๓๒.  ไมเรียนอุทเทส  
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ผอม   ซูบซดี  มีตัวสะพรั่งไปดวยเสนเอ็น   ถกูความเกียจครานครอบงํา  
เกลื่อนกลนแลวดวยหิดเปอย. 
        ลําดับนั้น   พวกภิกษุหนุมและสามเณร  ถามทานวา  "ผูมีอายุ 
ทําไม  ?  ทานจึงยืนแฉะอยูในที่ยืนแลว   นั่นแฉะในท่ีนั่นและ  ถูกโรค 
ผอมเหลืองครอบงํา  ผอม  ซูบซีด   มีตัวสะพรั่งดวยเสนเอ็น  ถูก 
ความเกียจครานครอบงํา   เกลื่อนกลนแลวดวยหิดเปอย,   ทานทํา 
กรรมอะไรเลา ?" 
        ภิกษุ.  ผูมีอายุ  ผมเปนผูกระสัน. 
        ภิกษุหนุมและสามเณร.  เพราะเหตุไร ? 
        ภิกษุนัน้   บอกพฤติการณนั้นแลว.   ภิกษุหนุมและสามเณร 
เหลาน้ัน   บอกแกพระอาจารยและพระอุปชฌายของทานแลว.  พระ 
อาจารยและพระอุปชฌาย  ไดพาทานไปยังสํานักพระศาสดา. 
รักษาจิตอยางเดียวอาจพนทุกขได 
        พระศาสดา   ตรัสถามวา  "ภิกษุทั้งหลาย    พวกเธอมา 
ทําไมกัน ?" 
        อาจารยและอุปชฌาย.   ขาแตพระองคผูเจริญ  ภิกษุรูปนี้กระสัน 
ในศาสนาของพระองค. 
        พระศาสดา.   ไดยินวา  อยางนั้นหรือ ?  ภิกษุ. 
        ภิกษุ.  อยางนั้น  พระเจาขา. 
        พระศาสดา.  เพราะเหตุไร ? 
        ภิกษุ.  ขาแตพระองคผูเจริญ  (เพราะ)   ขาพระองคใครจะพน  



ประโยค๒ - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๒ - หนาท่ี 197 

จากทุกข  จึงไดบวช,  พระอาจารยของขาพระองคนั้น  กลาวอภิธรรม- 
กถา,  พระอุปชฌายกลาววินัยกถา.  ขาพระองคนั้นไดทําความตกลง  
ใจวา  "ในพระพุทธศาสนานี้  สถานเปนที่เหยียดมือของเราไมมีเลย, 
เราเปนคฤหัสถก็อาจพนจากทุกขได,   เราจักเปนคฤหัสถ'  ดังน้ี  พระ 
เจาขา. 
        พระศาสดา. ภิกษุ  ถาเธอจักสามารถรักษาไดเพียงสิ่งเดียว 
เทาน้ัน,   กิจคือการรักษาส่ิงท้ังหลายที่เหลือ  ยอมไมมี. 
        ภิกษุ.  อะไร ? พระเจาขา. 
        พระศาสดา.  เธอจักอาจรักษาเฉพาะจิตของเธอ  ไดไหม ? 
        ภิกษุ  อาจรักษาได  พระเจาขา. 
        พระศาสดา   ประทานพระโอวาทนี้วา  "ถากระน้ัน  เธอจง 
รักษาเฉพาะจิตของตนไว,   เธออาจพนจากทุกขได"  ดังน้ีแลว 
จึงตรัสพระคาถานี้ 
                "ผูมีปญญา  พึงรักษาจิต   ที่เห็นไดแสนยาก 
                ละเอียดย่ิงนัก    มักตกไปในอารมณตามความ 
                ใคร,    (เพราะวา)  จิตท่ีคุมครองไวได  เปน 
                เหตุนําสุขมาให." 
                                           [แกอรรถ] 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   สุททฺุทส  ไดแก  ยากท่ีจะเห็นได 
ดวยดี.   บทวา  สุนิปุณ  ละเอียดที่สุด  ไดแก  ละเอียดอยางยิ่ง. 
        บาทพระคาถาวา  ยตฺถ  กามนิปาติน   ความวา  มักไมพิจารณา  
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ดูฐานะทั้งหลายมีชาติเปนตน  ตกไปในอารมณอยางใดอยางหนึ่ง  ใน  
ฐานท่ีควรไดหรือไมควรได  สมควรหรือไมสมควร. 
        บาทพระคาถาวา  จิตฺต  รกฺเขถ  เมธาวี  ความวา   คนอันธพาล 
มีปญญาทราม  ชื่อวา  สามารถรักษาจิตของตนไวได  ยอมไมมี. 
เขาเปนผูเปนไปในอํานาจจิต   ยอมถึงความพินาศฉิบหาย:  สวน 
ผูมีปญญา  คือเปนบัณฑิตเทียว  ยอมอาจรักษาจิตไดได.   เพราะ 
เหตุนั้น  แมเธอจงคุมครองจิตไวใหได;    เพราะวา  จิต  ที่คุมครอง 
ไวได   เปนเหตุนําสุขมาให  คือยอมนํามาซึ่งสุขอันเกิดแตมรรคผล 
และนิพพาน  ดังนี้. 
        ในกาลจบเทศนา  ภิกษุนั้น  บรรลุโสดาปตติผลแลว.  ชนแม 
เหลาอ่ืนเปนอันมาก  ไดเปนอริยบุคคล  มีพระโสดาบันเปนตน.  เทศนา 
ไดสําเร็จประโยชนแกมหาชน  ดังนี้แล. 
                               เรื่องอุกกัณฐิตภิกษุ  จบ.  
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               ๔.  เรื่องพระภาคิไนยสังฆรักขิตเถระ*   [๒๗] 
                                   [ขอความเบ้ืองตน]  
        พระศาสดา  เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน  ทรงปรารภภิกษุชื่อ 
วา  สังฆรักขิต  ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา  "ทูรงฺคม   เอกจร"  เปนตน. 
              [พระเถระไมรับผาสาฎกทีพระหลานชาวถวาย] 
        ดังไดสดับมา  กุลบตุรผูหน่ึงในกรุงสาวัตถี   ฟงพระธรรม 
เทศนาของพระศาสดาแลวออกบวช  ไดอุปสมบทแลว  มีนามวา 
สังฆรักขิตเถระ  โดย  ๒-๓  วันเทาน้ัน  ก็บรรลุพระอรหัตผล.  นอง 
ชายของทาน  ไดบุตรแลว  ก็ไดต้ังชื่อของพระเถระ  (แกบุตรนั้น). 
เขามีนามวา  ภาคิไนยสังฆรักขิต  เจริญวัยแลว  ไดบรรพชา 
อุปสมบทในสํานักของพระเถระ  เขาไปจําพรรษาในวัดใกลบานแหง 
ใดแหงหน่ึง  ไดผาวัสสาวาสิกสาฎก  ๒  ผืน  คือยาว  ๗  ศอกผืน 
หน่ึง  ยาว  ๘  ศอกผืนหน่ึง  กําหนดไววา  "ผาผืนยาว  ๘  ศอกจักเปน 
ของพระอุปชฌายของเรา"  คิดวา  "ผาผืนยาว  ๗  ศอกจักเปนของ 
เรา"   ออกพรรษาแลว  ประสงควา  "จักเยี่ยมพระอุปชฌาย" 
เดินมาพลางเท่ียวบิณฑบาตในระหวางทาง  ครั้นมา  (ถึง)  แลว 
เมื่อพระเถระยังไมกลับมาสูวิหารน่ันแล,  เขาไปสูวิหารแลวปดกวาด 
ที่สําหรับพักกลางวันของพระเถระ   จัดต้ังนํ้าลางเทาไว   ปูอาสนะแลว 
นั่นแลดูหนทางเปนที่มา  (แหงพระเถระ)  อยู.  ครั้นทราบความท่ี 
 
*  พระมหาอู  ป.  ๗  วัดบวรนิเวศวิหาร  แปล.  
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พระเถระมาถึงแลว  กระทําการตอนรับ  รับบาตรจีวร  อาราธนา  
พระเถระใหนั่ง  ดวยคําวา  "ขอทานน่ังเถิด  ขอรับ"   ถือพันกานตาล 
พัดแลว  ถวายนํ้าดื่ม  ลางเทาท้ัง  ๒  แลว  นําผาสาฎกน้ันมาวางไว 
ณ  ที่ใกลเทา  เรียนวา  "ทานขอรับ  ขอทานจงใชสอยผาสาฎกผืนนี้" 
ดังน้ีแลว  ไดยืนพัดอยู. 
        ลําดับนั้น  พระเถระกลาวกะเธอวา  "สังฆรักขิต  จีวรของ 
ฉันบริบูรณ,  เธอนั่นแล  จงใชสอย." 
        พระสังฆรักขิต.   ทานขอรับ  ผาสาฎกน้ี  กระผมกําหนดไว 
เพ่ือทานทีเดียว  จําเดิมแตเวลาท่ีกระผมไดแลว,  ขอทานจงทําการ 
ใชสอยเถิด. 
        พระเถระ.  ชางเถอะ  สังฆรักขิต  จีวรของฉันบริบูรณ,  เธอ 
นั่นแล  จงใชสอยเถิด. 
        พระสังฆรักขิต.  ทานขอรับ  ขอทานอยาทําอยางน้ันเลย 
(เพราะ)  เม่ือทานใชสอยผาสาฎกน้ี  ผลมากจักมีแกกระผม. 
                     [พระหลานชายนึกถึงฆราวาสวิสัย] 
        ลําดับนั้น  เมื่อพระสังฆรักขิตน้ัน  แมกลาว  (วิงวอน)  อยู 
แลว ๆ  เลา ๆ,  พระเถระก็ไมปรารถนาผาสาฎกผืนนั้น.   เธอยนืพัด 
อยูพลางคิดอยางนี้วา  "ในเวลาเปนคฤหัสถ  เราเปนหลานของพระ 
เถระ;    ในเวลาบวชแลว  เราก็เปนสัทธิวิหาริก  (ของทาน),  แม 
เมื่อเปนเชนน้ัน  พระอุปชฌาย  ก็ไมประสงคทําการใชสอยรวมกับ 
เรา,   เมื่อพระอุปชฌายนี้  ไมทําการใชสอยรวมกับเรา,   เราจะ  
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ตองการอะไรดวยความเปนสมณะ,  เราจักเปนคฤหัสถ  (ดกีวา)."    
        ขณะนั้น  เธอไดมีความคิดเห็นวา  "การครองเรือน  ต้ังตัวได 
ยาก,  เราจักขายผาสาฎกผืนยาว  ๘  ศอกแลว  ซื้อแมแพะ  (มา) 
ตัวหนึ่ง,   ธรรมดาแมแพะยอมตกลูกเร็ว   เรานั้นจะขายลูกแพะที่ 
ตกแลว ๆ  ทาํใหเปนตนทุน,  ครั้นรวมตนทุนไดมากแลว  จักนาํ 
หญิงคนหนึ่งมาเปนภริยา,  นางจักคลอดบุตรคนหน่ึง  เมื่อเปนเชน 
นั้น  เราจักต้ังชื่อหลวงลุงของเราแกบุตรนั้น  แลวใหนั่งในยานนอย 
พาบุตรและภริยาของเรามาไหวหลวงลุง,  เมื่อเดินมา  จักพูดกะ 
ภริยาของเราในระหวางทางวา   'หลอนจงนําบุตรมาแกเรากอน, 
เราจักนํา  (อุม)  เขาไป.'  หลอนจักพูดวา  'เธอจะตองการอะไรดวย 
บุตร,  เธอจงมา  จงขับยานนอยน้ีไป,'   แลวรับเอาบุตรไป   ต้ังใจวา 
'เราจักนําเขาไป,'  เมื่อไมอาจอุมไปได  จักทิ้งไวที่รอยลอ,  เมื่อเปน 
เชนนั้น  ลอจักทับสรีระของเขาไป,  ลําดับนั้น   เราจะพูดกะหลอน 
วา  'หลอนไมไดใหบุตรของฉันแกฉันเอง,   หลอนไมสามารถอุม 
บุตรนั้นไปได,   บุตรนั้นยอมเปนผูอันเจาใหฉิบหายเสียแลว,  จักเอาดาม 
ปฏักตีหลัง  (ภริยา)." 
                          [พระเถระถูกพระหลานชายตี] 
        พระหลานชายน้ัน  คิดอยูอยางนั้น พลางยืนพัดอยูเทียว  เอา 
พัดกานตาลตีศีรษะพระเถระแลว. 
        พระเถระใครครวญอยูวา  "เพราะเหตุไรหนอแล ?  เราจึง  
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ถูกสังฆรักขิตตีศีรษะ,"   ทราบเรื่องที่พระหลานชายน้ันคิดแลว ๆ ทั้ง  
หมด,  จึงพูดวา  "สังฆรักขิต  เธอไมไดอาจจะใหประหารมาตุคาม, 
ในเรื่องนี้  พระเถระผูแกมีโทษอะไรเลา ?" 
        เธอคิดวา  "ตายจริง  เราฉิบหายแลว,   นัยวาพระอุปชฌายะ 
รูเรื่องที่เราคิดแลว ๆ,  เราจะตองการอะไรดวยความเปนสมณะ"  ดังน้ี 
แลว   จึงทิ้งพัดกานตาล  ปรารภเพ่ือจะหนีไป. 
                          [พระศาสดาตรัสถามเหตุที่เกิดข้ึน] 
        ลําดับนั้น  ภิกษุหนุมและสามเณรท้ังหลาย  ไลตามจับภิกษุนั้น 
พามายังสํานักพระศาสดา.   พระศาสดาทอดพระเนตรเห็นภิกษุเหลาน้ัน 
แลว  ตรัสถามวา  "ภิกษุทั้งหลาย  พวกเธอมาทําไมกัน ?"   พวกเธอ. 
ไดภิกษุรูปหน่ึงหรือ ?" 
        พวกภิกษุ.  อยางนั้น  พระเจาขา   พวกขาพระองคพาภิกษุ 
หนุมรูปนั้น  ซึ่งกระสัน  (จะสึก)   แลวหลบหนี  มายังสํานักพระองค. 
        พระศาสดา. ไดยินวา  อยางนั้นหรือ  ?  ภิกษุ. 
        พระสังฆรักขิต. อยางนั้น  พระเจาขา. 
        พระศาสดา.  ภิกษุ  เธอทํากรรมหนักอยางนั้น  เพื่ออะไร  ?  เธอ 
เปนบุตรของพระพุทธเจาพระองคหน่ึง  ผูปรารภความเพียร  บวชใน 
ศาสนาของพระพุทธเจาผูเชนเรามิใชหรือ  ?  ไมไดอาจใหเขาเรียกตนวา 
'พระโสดาบัน'   'พระสกทาคามี'     'พระอนาคามี'  หรือ  'พระอรหันต;' 
ไดทํากรรมหนักอยางนั้นเพ่ืออะไร ? 
        พระสังฆรักขิต.   ขาพระองคกระสัน  (จะสึก)  พระเจาขา.  



ประโยค๒ - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๒ - หนาท่ี 203 

        พระศาสดา.  เพราะเหตุไร  ?   เธอจึงกระสัน  (จะสึก). 
        พระสังฆรักขิตน้ัน  กราบทูลเรื่องนั้นทั้งหมดแดพระศาสดา  
จําเดิมแตวันที่ตนไดผาวัสสาวาสิกสาฎก  จนถึงเอาพันกานตาลตีพระ 
เถระแลว  กราบทูลวา  "เพราะเหตุนี้  ขาพระองคจึง  (คิด)   หลบหนี 
ไป  พระเจาขา." 
                 [สํารวมจิตเปนเหตุใหพนเครื่องผูกของมาร] 
            ลําดับนั้น  พระศาสดาตรัสกะเธอวา  "มาเถิด   ภิกษุ  เธออยา 
คิดไปเลย,  ธรรมดาจิตน่ีมีหนาที่รับอารมณ  แมมอียูในที่ไกล,  ควรท่ี 
ภิกษุจักพยายามเพ่ือประโยชนแกการพนจากเครื่องผูกคือราคะ  โทสะ 
โมหะ"  ดังน้ีแลว  ตรัสพระคาถานี้วา 
                "ชนเหลาใด  จกัสํารวมจิต  อันไปในท่ีไกล 
                เท่ียวไปดวงเดียว  ไมมีสรีระ  มีถํ้าเปนที่อาศัย 
                ชนเหลาน้ัน  จะพนจากเครื่องผูกแหงมาร." 
                                        [แกอรรถ] 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ทูรงฺคม  เปนตน  (พึงทราบวินิจฉัย 
ดังตอไปนี้)   ก็ชื่อวาการไปและการมาของจิต  โดยสวนแหงทิศมี 
ทิศบูรพาเปนตน  แมประมาณเทาใยแมลงมุม  ยอมไมมี,  จิตนั้นยอม 
รับอารมณแมมีอยูในที่ไกล  เพราะเหตุนั้น  จึงชื่อวา  ทูรงฺคม. 
        อน่ึง  จิต   ๗-๘  ดวง  ชื่อวาสามารถเกิดข้ึนเนื่องเปนชอโดย 
ความรวมกันในขณะเดียว  ยอมไมม,ี  ในกาลเปนที่เกิดข้ึน   จิตยอม 
เกิดข้ึนทีละดวง ๆ,  เมื่อจิตดวงนั้นดับแลว,   จิตดวงใหมก็เกิดข้ึนทีละ  
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ดวงอีก   เพราะเหตุนั้น  จึงชื่อวา  เอกจร.  
        สรรีสัณฐานก็ดี  ประเภทแหงสีมีสีเขียวเปนตนเปนประการก็ดี 
ของจิต   ยอมไมมี  เพราะเหตุนั้น  จึงชื่อวา  อสรีร. 
        ถ้ําคือมหาภูต๑  ๔  ชือ่วา คูหา,  ก็จิตน้ีอาศัยหทัยรูปเปนไปอยู๒ 

เพราะเหตุนั้น  จึงชื่อวา  คุหาสย. 
        สองบทวา  เย   จิตฺต   ความวา  ชนเหลาใดเหลาหนึ่ง   คือเปน 
บุรุษหรือสตรี  เปนคฤหัสถหรือบรรพชิต  เมื่อไมใหกิเลสที่ยังไมเกิดให 
เกิดข้ึน  ละกเิลสที่เกิดข้ึนแลว  เพราะความฟนเฟอนแหงสติ  ชือ่วา 
จักสํารวมจิต  คือจักทําจิตใหสงบ  ไดแกไมใหฟุงซาน. 
        บาทพระคาถาวา  โมกฺขนฺติ  มารพนฺธนา  ความวา  ชนเหลา 
นั้นทั้งหมด   ชื่อวาจักพนจากวัฏฏะอันเปนไปในภูมิ  ๓  อันนบัวาเปน 
เครื่องผูกแหงมาร  เพราะไมมีเครื่องผูคือกิเลส. 
        ในกาลจบเทศนา  พระภาคิไนยสังฆรักขิตเถระ  บรรลุโสดาปตติ- 
ผลแลว.  ชนแมเหลาอ่ืนเปนอันมาก  ไดเปนอริยบุคคลมีพระโสดาบัน 
เปนตนแลว.   เทศนาไดสําเร็จประโยชนแกมหาชน  ดังน้ีแล. 
                      เรื่องพระภาคิไนยสังฆรักขิตเถระ  จบ. 
 
๑.  มหาภูต  ๔  คือ  ดิน  น้ํา  ไฟ  ลม.   ๒.  อีกนัยหนึ่ง  แปลวา  จิตอาศัยยมหาภูตนี ้
คือหทัยรูป.  



ประโยค๒ - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๒ - หนาท่ี 205 

                     ๕.  เรื่องพระจิตตหัตถเถระ*  [๒๘]  
                                   [ขอความเบ้ืองตน] 
        พระศาสดา  เมื่อประทับอยูในพระเชตวัน  ทรงปรารภพระเถระ 
ชื่อจิตหัตถ   ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา  "อนวฏ ิตจิตฺตสฺส" 
                           [เขาเท่ียวตามโคจนออนเพลีย] 
        ไดยินวา  กุลบุตรชาวเมืองสาวัตถีคนหน่ึง  แสวงหาโคผูที่หายไป 
อยู      จึงเขาปา      พบโคผูในเวลาเที่ยง       ปลอยเขาฝูงแลวคิดวา 
"เราจักไดวัตถุสักวาอาหาร   ในสํานักของพระผูเปนเจาท้ังหลายแนแท" 
ถูกความหิวกระหายรบกวนแลว  จึงเขาไปสูวิหาร   ถึงสํานักของภิกษุ 
ทั้งหลาย  ไหวแลวไดยืนอยู  ณ  สวนขางหน่ึง.   กใ็นสมัยนั้นแล 
ภัตรอันเหลือจากภิกษุทั้งหลายฉัน  ยังมีอยูในถาดสําหรับใสภัตรอัน 
เปนเดน.  ภิกษุเหลาน้ันเห็นเขาถูกความหิวรบกวนแลว  จึงกลาววา 
"เชิญทานถือเอาภัตรกินเถิด.   ก็ชื่อวาในครั้งพุทธกาล  แกงและกับ 
มากมายยอมเกิดข้ึน,   เขารับภัตรพอเยียวยาอัตภาพจากถาดนั้นบริโภค 
แลว  ดื่มน้ํา  ลางมือ  ไหวภิกษุทั้งหลายแลว  ถามวา  "ทานขอรับ 
วันนี้  พระผูเปนเจาท้ังหลายไดไปสูที่นิมนตแลวหรือ  ?"   ภิกษุทั้งหลาย 
ตอบวา  "อุบาสก  วันนี้  ไมมี,   ภิกษุทั้งหลายยอมได (ภัตตาหาร) 
เนือง ๆ  โดยทํานองนี้เทียว." 
 
*  พระมหาเจริญ  ป.  ๗  วัดบวรนิเวศวหิารแปล.   (ปจจบัุนเปนสมเด็จพระญาณสังวร  ป.  ๙)  
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                                [เขาบวชเปนภิกษุ] 
        เขาคิดวา  "พวกเรา  ลุกข้ึนแลว  ครั้นลุกข้ึนแลว  แมทําการ  
งานเนือง ๆ ตลอดคืนและวัน  ก็ยังไมไดภัตรมีกับอันอรอยอยางนี้,  ได 
ยินวา  ภิกษุเหลาน้ียอมฉันเนือง ๆ,   เราจะตองการอะไรดวยความเปน 
คฤหัสถ,   เราจักเปนภิกษุ"   ดังน้ีแลว  จึงเขาไปหาภิกษุทั้งหลาย 
ขอบรรพชาแลว.   ลําดับนั้น  พวกภิกษุพูดกะเขาวา  "เปนการดี 
อุบาสก"   ใหเขาบรรพชาแลว.   เขาไดอุปสมบทแลว  ทําวัตรและ 
ปฏิวัตร   ซึ่งเปนอุปการะแกภิกษุทั้งปวง.  เธอไดมีสรีระอวนทวน 
โดยกาลลวงไป  ๒-๓   วัน  เพราะลาภและสักการะที่เกิดข้ึนแกพระพุทธะ๑ 

ทั้งหลาย. 
                        [เขาบวช ๆ  สึก ๆ ถึง  ๖  ครั้ง] 
        แตนั้น  เธอคิดวา  "เราจักตองการอะไรดวยการเท่ียวไปเพื่อ 
ภิกษุเลี้ยงชีพ,  เราจักเปนคฤหัสถ."   เธอสึกเขาเรือนแลว.  เมื่อ 
กุลบุตร  [ทิดสึกใหม]   นัน้  ทําการงานอยูในเรือน  โดย  ๒-๓  วัน 
เทาน้ัน  สรีระก็ซูบผอม.  แตนั้นเธอคิดวา  "ประโยชนอะไรของเรา 
ดวยทุกขนี้,   เราจักเปนสมณะ"  ดังน้ีแลว  กก็ลับมาบวชใหม.  เธอยับ 
ยั้งอยูไมไดกี่วัน  กระสันข้ึนแลวสึกอีก   แตเธอไดมีอุปการะแกพวกภิกษุ 
ในเวลาบวช.  โดย  ๒-๓  วัน เทาน้ัน เธอก็ระอาใจแมอีก  คิดวา 
"ประโยชนอะไรของเราดวยความเปนคฤหัสถ,  เราจักบวช"  จึงไป 
 
๑.  ใชศัพทวา  พุทฺธาน  ในท่ีนี้   นาจะหมายถึงพระสัมพทุธะ  และอนพุุทธะหรือพระ 
สาวกพุทธะ.  
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ไหวภิกษุทั้งหลาย  ขอบรรพชาแลว.   ลําดับนั้น   ภิกษุทั้งหลาย  ให  
เขาบรรพชาอีกแลว  ดวยอํานาจแหงอุปการะ,  เขาบวชแลวก็สกึ 
อยูอยางนี้ถึง  ๖  ครั้ง.  ภิกษุทั้งหลายคิดวา  "ภิกษุนี่   เปนไปในอํานาจ 
แหงจิตเท่ียวไปอยู"  จึงขนานนามแกเธอวา   "จิตตหัตถเถระ." 
                [ครั้งท่ี  ๗  เขาเกิดธรรมสังเวชเลยบวชไมสึก] 
        เมื่อนายจิตตหัตถนั้นเท่ียวไป  ๆ  มา ๆ  อยูอยางนี้เทียว  ภริยา 
ไดมีครรภแลว.   ในวาระท่ี  ๗  เขาแบกเครื่องไถจากปาไปเรือน  วาง 
เครื่องใชไวแลว  เขาหองดวยประสงควา  "จักหยิบผากาสาวะของตน." 
ในขณะนั้น  ภริยาของเขากําลังนอนหลับ.  ผาที่หลอนนุง  หลุดลุย 
น้ําลายไหลออกจากปาก,   จมูกก็กรนดังครืด ๆ,    ปากอา,  กัดฟน. 
หลอนปรากฏแกเขาประดุจสรีระที่พองข้ึน.  เขาคิดวา  "สรีระนี้ไมเที่ยง 
เปนทุกข.   เราบวชตลอดกาลประมาณเทาน้ีแลว   อาศัยสรีระนี้ 
จึงไมสามารถดํารงอยูในภิกษุภาวะได"   ดังน้ีแลว  ก็ฉวยผากาสาวะ 
พันทอง  พลางออกจากเรือน.  ขณะนั้น  แมยายของเขายืนอยูที่เรือน 
ติดตอกัน  เห็นเขากําลังเดินไปดวยอาการอยางนั้น  สงสัยวา  "เจาน่ี 
กลับไปอีกแลว  เขามาจากปาเดี๋ยวน้ีเอง   พันผากาสาวะที่ทองออก 
เดินบายหนาตรงไปวิหาร;  เกิดเหตุอะไรกันหนอ ?"   จึงเขาเรือน 
เห็นลูกสาวหลับอยู  รูวา  "เขาเห็นลูกสาวของเรานี้  มีความรําคาญ 
ไปเสียแลว"   จึงตีลูกสาว  กลาววา  "นางชั่วชาติ  จงลุกข้ึน. 
ผัวของเอง  เห็นเองกําลังหลับ  มีความรําคาญไปเสียแลว,  ต้ังแตนี้ 
เองจะไมมีเขาละ"  ลูกสาวกลาววา  "หลีกไป   หลกีไปเถิดแม  
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เขาจะไปขางไหน,   อีก  ๒-๓   วันเทาน้ัน  ก็มาอีก."  
        แมนายจิตตหัตถนั้น  บนไปวา  "ไมเที่ยงเปนทุกข"   กําลง 
เดินไป ๆ  บรรลโุสดาปตติผลแลว.   เขาไปไหวภิกษุทั้งหลายแลว  ก็ขอ 
บรรพชา.  ภิกษุทั้งหลายกลาววา  "พวกเราจักไมอาจใหทานบรรพชาได, 
ความเปนสมณะของทานจักมีมาแตที่ไหน ?   ศีรษะของทานเชนกันหิน 
ลับมีด."  เขากลาววา  "ทานของรับ  พวกทานโปรดอนุเคราะหให 
กระผมบวชในคราวนี้อีกคราวหน่ึงเถิด."   ภิกษุเหลาน้ันจึงใหเขาบวช 
แลว  ดวยอํานาจแหงอุปการะ. 
                   [บรรลุพระอรหัตแลวถูกหาวาพูดไมจริง] 
        ได  ๒-๓   วันเทาน้ัน  เธอก็บรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทา 
ภิกษุแมเหลานั้น  พูดกับเธอวา  "คุณจิตตหัตถ  คุณควรรูสมัยที่คุณ 
จะไปโดยแท.  ทําไม  ในครั้งน้ี  คุณจึงชักชาอยูเลา ?"   เธอกลาว 
วา  "พวกผมไปแลวในเวลาที่มีความเก่ียวของ๑ดอก  ขอรับ  ความ 
เกี่ยวของนั้น  ผมตัดไดแลว,   ตอไปนี้  พวกผมมีความไมไปเปน 
ธรรมดา."   พวกภิกษุ  พากันไปสูสํานักของพระศาสดา   กราบทูล 
วา   "ขาแตพระองคผูเจริญ  ภิกษุนี ้ ถกูพวกขาพระองคพูดอยาง 
นี้   กลาวชื่ออยางนี้  เธอพยากรณพระอรหัต  เธอพูดคําไมจริง." 
พระศาสดา  ตรัสวา  "อยางนั้น  ภิกษุทั้งหลาย  บตุรของเรา  ได 
ทําการไปและการมา  ในเวลาไมรูพระสัทธรรม  ในเวลาท่ีตนยังมีจิต 
ไมมั่นคง,  บัดนี้  บุตรของเราน้ันและบุญและบาปไดแลว"  ไดตรัส 
๒  พระคาถาเหลาน้ีวา 
 
๑.  หมายถึง  กิเลสเปนเคร่ืองเกี่ยวของ.  
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                "ปญญายอมไมบรบิูรณ   แกผูมีจิตไมมัน่คง  
                ไมรูแจงซ่ึงพระสัทธรรม    มีความเลื่อมใสอัน         
                เลือ่มลอย,  ภัย  (ความกลัว)  ยอมไมมแีกผูมี 
                จติอันราคะไมซึมซาบ   มีใจไมถูกโทสะตาม 
                กระทบ  ละบุญและบาปได  ต่ืนอยู." 
                                        [แกอรรถ] 
        บรรดาบทเหลาน้ัน   ดวยบทวา  อนวฏ ิตจิตฺตสฺส  พระ 
ศาสดาทรงแสดงเน้ือความวา  "ชื่อวาจิตน้ี  ของใคร ๆ  ไมมีแนนอน 
หรือม่ันคง;   ก็บุคคลใด  ไมดํารงอยูในภาวะไหน ๆ  เหมือน 
กับฟกเขียวท่ีต้ังไวบนหลังมา   เหมือนกับหลักทีป่กไวในกองแกลบ 
เหมือนกับดอกกะทุมบนศีรษะลาน,   บางคราวเปนเสวก  บางครั้งเปน 
อาชีวก  บางคาบเปนนิครนถ  บางเวลาเปนดาบส,  บุคคลเห็นปานน้ี 
ชื่อวามีจิตไมมั่นคง,   ปญญาอันเปนกามาพจรก็ดี   อันตางดวย 
ปญญามีรูปาพจรเปนอาทิก็ดี   ยอมไมบริบูรณ  แกบุคคลน้ัน  ผูมี 
ชื่อวามีจิตไมมั่นคง,   ปญญาอันเปนกามาพจรก็ดี   อันตางดวย 
ปญญามีรูปาพจรเปนอาทิก็ดี   ยอมไมบริบูรณ  แกบุคคลน้ัน  ผูมี 
จิตไมมั่นคง   ไมรูพระสทัธรรมนี้  อันตางโดยโพธิปกขิยธรรม๑  ๓๗ 
ชื่อวามีความเลื่อมใสอันเลื่อนลอย  เพราะความเปนผูมีศรัทธานอยหรือ 
เพราะความเปนผูมีศรัทธาคลอนแคลน,  เมื่อปญญาแมเปนกามาพจรไม 
บริบูรณ  ปญญาท่ีเปนรูปาพจร  อรูปาพจรและโลกุตตระ  จักบริบูรณ 
ไดแกที่ไหนเลา ? 
        บทวา  อนวสฺสุตจิตฺตสฺส  ไดแก  ผูมีจิตอันราคะไมชุมแลว. 
 
๑.  มีธรรมเปนฝกฝายแหงความตรัสรู  ๓๗  เปนประเภท.  
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        ในบทวา   อนนฺวเหตเจตโส   พระผูมีพระภาคตรัสความท่ีจิต  
ถูกโทสะกระทบแลวไวในอาคตสถาน๑วา  "มีจิตถูกโทสะกระทบเกิด 
เปนดังเสาเข่ือน." 
        แตในบทวา  อนนฺวาหตเจตโส  นี้  บัณฑิตพึงทราบเน้ือความ 
วา  "ผูมีจิตอันโทสะไมกระทบ." 
        บทวา  ปฺุปาปปหีนสฺส  ความวา   ผูละบญุและบาปไดดวย 
มรรคท่ี  ๔  คือผูสิ้นอาสวะแลว. 
        บาทพระคาถาวา  นตฺถิ   ชาครโต  ภย  ความวา  ความไมมี 
ภัย  ดูเหมือนพระผูมีพระภาคตรัสไวสําหรับทานผูสิ้นอาสวะ   ต่ืนอยู 
แล,   ก็ทานผูสิ้นอาสวะน้ัน  ชื่อวา  ต่ืนแลว  เพราะประกอบดวยธรรม 
เปนเหตุต่ืนท้ังหลาย   มศีรัทธาเปนอาทิ,  เพราะฉะนั้น  ทานต่ืนอยู 
(ต่ืนนอน)   ก็ตาม   ยังไมต่ืน  (ยังนอนหลับ)  ก็ตาม  ภัยคือกิเลส 
ชื่อวายอมไมมี   เพราะกิเลสทั้งหลายไมมีการหวนกลับมา,  จริงอยู 
กิเลสทั้งหลาย   ชื่อวา  ยอมไมติดตามทาน  เพราะกิเลสทั้งหลาท่ี 
ทานละไดแลวดวยมรรคน้ัน  ๆ  ไดมีการเขาไปหา  (ทาน) อีกล  เพราะ 
เหตุนั้น  พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา  "กิเลสเหลาใด   อันอริยบคุคล 
ละไดแลวดวยโสดาปตติมรรค,  เธอยอมไมมาหา  คือไมกลับมา 
สูกิเลสเหลาน้ันอีก;  กิเลสเหลาใด   อันอริยบุคคลละไดแลวดวย 
สกิทาคามิมรรค     อนาคามิมรรค   และอรหัตมรรค,  เธอยอมไม 
มาหา  คือไมกลับมาสูกิเลสเหลาน้ันอีก"   ดังน้ี. 
 
๑.  ท่ีแหงบาลีประเทศอันมาแลว.  อภิ.  วิ.  ๓๕/๕๑๐.  ม.  มู.  ๑๒/๒๐๖.  
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เทศนาไดมีประโยชน  มีผล  แกมหาชนแลว.  
            [กิเลสทําผูมีอุปนิสัยแหงพระอรหัตใหเศราหมองได] 
        ตอมาวันหน่ึง  ภิกษุทั้งหลาย  สนทนากันวา  "ผูมีอายุทั้งหลาย 
ข้ึนชื่อวากิเลสเหลาน้ี   หยาบนัก,   กุลบุตรผูถึงพรอมดวยอุปนิสัย 
แหงพระอรหัตเห็นปานน้ี  ยังถูกกิเลสใหมัวหมองได  (ตอง)   เปน 
คฤหัสถ  ๗  ครั้ง  บวช  ๗  ครั้ง."    พระศาสดาทรงสดับประวัติกถา 
ของภิกษุเหลาน้ัน  จึงเสด็จไปสูธรรมสภา   ดวยการไปอันสมควรแก 
ขณะนั้น  ประทับบนพุทธอาสนแลว  ตรัสถามวา  "ภิกษุทั้งหลาย 
พวกเธอนั่งประชุมกัน  ดวยถอยคําอะไรหนอ ?"   เมื่อพวกภิกษุกราบ 
ทูลวา  "ดวยเรื่องชื่อน้ี"  แลว  จึงตรัสวา  "อยางนั้นน่ันแล  ภิกษุ 
ทั้งหลาย   ข้ึนชื่อวากิเลสทั้งหลาย  ยอมเปนสภาพหยาบ,   ถากเิลส 
เหลาน้ี  มีรูปราง  อันใคร ๆ  พึงสามารถจะเก็บไวไดในที่บางแหง 
ได,  จักรวาฬ   แคบเกินไป,   พรหมโลกก็ตํ่าเกินไป,   โอกาสของ 
กิเลสเหลาน้ันไมพึงมี  (บรรจุ)  เลย,  อันกิเลสเหลาน้ี  ยอมทําบุรุษ 
อาชาไนยท่ีถึงพรอมดวยปญญา   แมเชนกับเราใหมัวหมองได   จะ 
กลาวอะไรในเหลาชนที่เหลือ;    จริงอยู  เราเคยอาศัยขาวฟางและลูก 
เดือยเพียงครึ่งทะนาน  และจอบเหี้ยน   บวชสึกแลว  ๖  ครั้ง." 
        ภิกษุเหลาน้ัน  กราบทูลถามวา  "ในกาลไร ? พระเจาขา." 
        พระศาสดาตรัสวา  "จักฟงหรือ  ?  ภิกษุทั้งหลาย." 
        ภิกษุเหลาน้ันกราบทูลวา  "อยางนั้น  พระเจาขา." 
        พระศาสดาตรัสวา  "ถากระน้ัน  พวกเธอจงฟง"  ดังน้ีแลว  
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ทรงนําอดีตนิทานมา  (ตรัสวา) :-  
                               [เรื่องบัณฑิตจอบเห้ียม] 
        ในอดีตกาล      เมื่อพระเจาพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยูในกรุง 
พาราณสี   บรุุษผูหน่ึง   ชือ่กุททาลบัณฑิต  บวชเปนนักบวชภายนอก 
อยูในปาหิมวันต  ๘  เดือน  เมื่อภูมิภาคชุมชื้น   ในสมัยที่ฝนตกชุก๑ 

คิดวา  "ในเรือนของเรา   ยังมีขาวฟางและลูกเดือยประมาณครึ่ง 
ทะนาน  และจอบเห้ียน  (อีกอันหน่ึง),   พืชคือขาวฟางและลูกเดือย 
อยาเสียไป"   จึงสึกเอาจอบเหี้ยนฟนที่แหงหน่ึง  หวานพืชนั้น  ทํารั้วไว 
ในเวลาท่ีเมล็ดพืชแกก็เกี่ยว   เก็บพืชไวประมาณทะนานหน่ึง  เค้ียว 
กินพืชที่เหลอื.  ทานคิดวา  "บัดนี้  ประโยชนอะไรดวยเรือนของ 
เรา,  เราจักบวชอีก  ๘  เดือน"   จึงออกบวชแลว.  ทานอาศัยขาว 
ฟางและลูกเดือยเพียงหน่ึงทะนานและจอบเห้ียน  เปนคฤหัสถ  ๗  ครั้ง 
บวช  ๗  ครัง้  โดยทํานองน้ีแล  แตในครั้งท่ี  ๗ คิดวา  "เราอาศัย 
จอบเห้ียนอันนี้  เปนคฤหัสถแลวบวชถึง  ๗  ครั้ง,  เราจักท้ิงมันในที่ 
ไหน ๆ  สักแหงหนึ่ง."   ทานไปยังฝงแมน้ําคงคา  คิดวา  "เราเม่ือ 
เห็นที่ตก   คงตองลงงมเอา ;    เราจักทิ้งมัน  โดยอาการท่ีเราจะไมเห็นที่ 
ซึ่งมันตก"  จึงเอาผาเกาหอพืชประมาณทะนานหน่ึง  แลวผูกผาเกา 
ที่แผนจอบ   จับจอบที่ปลายดาม  ยืนที่ฝงแหงแมน้ํา  หลับตาแกวง 
เวียนเหนือศีรษะ  ๓  ครั้ง  ขวางไปในแมน้ําคงคา  หันไปดู ไมเห็นที่ตก 
 
๑.  วสฺสารตฺตสมเย.  
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ไดเปลงเสียงวา  "เราชนะแลว  เราชนะแลว"  ดังน้ี  ๒  ครั้ง.  ใน  
ขณะนั้น  พระเจากรุงพาราณสี  ทรงปราบปจจันตชนบทใหสงบราบ 
คาบแลวเสด็จมา  โปรดใหต้ังคายพัก๑  ใกลฝงแมน้าํ  เสด็จลงสูแมน้ํา 
เพ่ือทรงประสงคจะสรงสนาน  ไดทรงสดับเสียงนั้น.  ก็ธรรมดาวา 
เสียงที่วา  "เราชนะแลว   เราชนะแลว"   ยอมไมพอพระหฤทัยของ 
พระราชาทั้งหลาย.   พระองคจึงเสด็จไปยังสํานักของกุททาลบัณฑิต 
นั้น  ตรัสถามวา  "เราทําการยํ่ายีอมิตรมาเดี๋ยวน้ี  ก็ดวยคิดวา  'เรา 
ชนะ'  สวนเธอรองวา  'เราชนะแลว  เราชนะแลว,'    นี้ชื่อเปน 
อยางไร ?"    กุททาลบัณฑิต  จึงทูลวา  "พระองคทรงชนะพวกโจร 
ภายนอก,  ความชนะที่พระองคทรงชนะแลว  ยอมกลับเปนไมชนะ 
อีกไดแท;  สวนโจรคือความโลภ   ซึ่งมีในภายใน  อันขาพระองค 
ชนะแลว,   โจรคือความโลภน้ัน  จักไมกลับชนะขาพระองคอีก 
ชนะโจรคือความโลภนั้นอยางเดียวเปนดี"   ดังน้ีแลวจึงกลาวคาถา 
นี้วา 
                "ความชนะใด  กลับแพได  ความชนะนั้นมิใช 
                ความชนะท่ีดี,  (สวน)  ความชนะใด   ไมกลับแพ 
                ความชนะน้ัน  เปนความชนะท่ีดี.๒" 
        ในขณะนั้นเอง  ทานแลดูแมน้ําคงคา  ยังกสิณมีน้ําเปนอารมณ 
ใหบังเกิด  บรรลุคุณพิเศษแลว  นั่งในอากาศโดยบัลลังก.   พระราชา 
 
๑.  ขนฺธาวาร  ประเทศเปนท่ีกั้นดวยทอนไม.  ๒.  ขุ.  ชา.  เอก.  ๒๗/๒๒.  ตทฏกถา. 
๒/๑๑๓.  
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ทรงสดับธรรมกถาของพระมหาบุรุษ ไหวแลว  ทรงขอบวช  ทรง  
ผนวชพรอมกับหมูพล.  ไดมีบริษัทประมาณโยชนหน่ึงแลว.  แมกษัตริย 
สามันตราช๑อ่ืน  ทรงสดับความท่ีพระเจากรุงพาราณสีนั้นผนวชแลว 
เสด็จมาดวยประสงควา   "เราจักยึดเอาพระราชสมบัติของพระเจา 
กรุงพาราณสีนั้น"  ทรงเห็นพระนครท่ีมั่งค้ังอยางน้ันวางเปลา  จึง 
ทรงดําริวา  "พระราชาเม่ือทรงท้ิงพระนครเห็นปานนี้ผนวช  จักไม 
ทรงผนวชในฐานะอันตํ่าชา,   ถึงเราผนวชก็ควร"   ดังน้ีแลว  เสด็จ 
ไปในที่นั้น  เขาไปหาพระมหาบุรุษ  ทรงขอบวช  ทรงผนวชพรอมกับ 
บริษัทแลว.  พระราชา  ๗  พระองค  ทรงผนวชโดยทํานองเดียวกันนี้. 
ไดมีอาศรมต้ังแผไปถึง  ๗  โยชน.   พระราชา  ๗  พระองคก็ทรงทิ้ง 
โภคะท้ังหลาย   พาชนมีประมาณเทานี้บวชแลว.  พระมหาบุรุษอยู 
ประพฤติพรหมจรรย๒  เปนผูเขาถึงพรหมโลกแลว. 
        พระศาสดา  ครั้นทรงนําธรรมเทศนานี้มาแลว  ตรัสวา  "ภิกษุ 
ทั้งหลาย  กทุทาลบัณฑิตในกาลน้ัน ไดเปน๓เรา,   ข้ึนชื่อวากิเลส 
เหลาน้ี  เปนสภาพหยาบอยางนั้น." 
                            เรื่องพระจิตตหัตเถระ  จบ. 
   
๑.  สามนฺตราชา  พระราชาผูอยูในเมืองใกลเคียงกัน  พระราชโดยรอบ  พระราชา 
ใกลเคียง   ๒.  ความอยูในพรหมจรรย  ความอยูเพื่อพรหมจรรย  ๓.  สี.  ม.  ยุ.  อโหสึ.  
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                    ๖.  เรื่องภิกษุผูปรารภวิปสสนา*  [๒๙] 
                                [ขอความเบ้ืองตน]  
        พระศาสดา  เมื่อประทับอยูในกรุงสาวัตถี   ทรงปรารภพวก 
ภิกษุผูปรารภวิปสสนา   ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา  "กมฺุภูปม" 
เปนตน. 
                       [ภิกษุ  ๕๐๐  รูปอยูในไพรสณฑ] 
        ไดยินวา  ภิกษุ  ๕๐๐  รูป  ในกรงุสาวัตถี  เรียนกัมมัฏฐาน 
ตราบเทาพระอรหัตในสํานักพระศาสดาแลว  คิดวา  "เราจักทํา 
สมณธรรม"   ไปส้ินทางประมาณ  ๑๐๐  โยชน  ไดถึงบานตําบลใหญ 
ตําบลหน่ึง.   ลําดับนั้น  พวกมนุษยเห็นภิกษุเหลานั้น  จึงนิมนตใหนั่ง 
บนอาสนะท่ีจัดไว  อังคาสดวยภัตตาหารท้ังหลายมีขาวยาคูเปนตนอัน 
ประณีตแลว  เรียนถามวา  "พวกทานจะไปทางไหน  ขอรับ,"  เมื่อ 
ภิกษุเหลาน้ัน  กลาววา  "พวกเราจักไปสถานตามผาสุก"   จึง 
วิงวอนวา  "นิมนต   พวกเทานอยูในท่ีนี้  ตลอด  ๓  เดือนน้ีเถดิ  ขอรับ, 
แมพวกกระผมก็จักต้ังอยูในสรณะ  รกัษาศีลในสํานักของพวกทาน." 
ทราบการรับนิมนตของภิกษุเหลาน้ันแลว  จึงเรียนวา  "ในที่ไม 
ไกลมีไพรสณฑใหญมาก,   นิมนตพวกทานพักอยูที่ไพรสณฑนั้นเถิด 
ขอรับ"   ดังน้ีแลว  สงไป.   ภิกษุเหลาน้ัน  เขาไปสูไพรสณฑนั้นแลว. 
 
*  พระมหาเจริญ  ป.  ๗  (ปจจุบันเปน  สมเด็จพระญาณสังวร  ป.  ๙)  วัดบวรนิเวศ- 
วิหาร  แปล.  
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                         [เทวดาทําอุบายหลอนภิกษุ]  
        พวกเทวดาผูสิงอยูในไพรสณฑนั้น   คิดวา  "พระผูเปนเจา 
ทั้งหลาย  มีศลี  ถึงไพรสณฑนี้โดยลําดับแลว ;   ก็เม่ือพระผูเปนเจา 
ทั้งหลาย  พํานักอยูในที่นี้,   การท่ีพวกเราพาบุตรและภาดาข้ึนตนไม 
ไมควรเลย"  จึงนั่งลงบนพ้ืนดิน  คิดวา   "พระผูเปนเจาท้ังหลาย  อยู 
ในที่นี้คืนเดียวในวันนี้   พรุงน้ีจักไปเปนแน."  ฝายพวกภิกษุ  เที่ยวไป 
บิณฑบาตในบาน   ในวันรุงข้ึน  แลวกก็ลับมายังไพรสณฑนั้นนั่นแล 
พวกเทวดาคิดวา  "ใคร ๆ  จักนิมนตภิกษุสงฆไวฉันในวันพรุงน้ี 
เพราะฉะนั้น  จึงกลับมา,   วันนี้จักไมไป,  พรุงน้ีเห็นจักไปแน" 
ดังน้ีแลว  กพ็ากันพักอยู  ที่พ้ืนดินนั่นเอง   ประมาณครึ่งเดือน 
โดยอุบายน้ี.   แตนั้นมา  พวกเทวดาคิดวา   "ทานผูเจริญท้ังหลาย 
เห็นจักอยูในที่นี้นั่นแล   ตลอด  ๓  เดอืนน้ี,    ก็เม่ือทานท้ังหลาย 
อยูในที่นี้ทีเดียวแล   พวกเราแมจะข้ึนนั่งบนตนไม    ก็ไมควร  ถึงสถาน 
ที่จะพาเอาพวกบุตรและภาดานั่งบนพ้ืนดินทั้ง  ๓  เดิน  ก็เปนทุกข 
ของพวกเรา;    พวกเราทําอะไร ๆ ใหภิกษุเหลาน้ีหนีไปได   จะ 
เหมาะ;   เทวดาเหลาน้ัน   เริ่มแสดงรางผีหัวขาด  และใหไดยินสียง 
อมนุษย  ในที่พักกลางคืนที่พักกลางวัน   และในที่สุดของท่ีจงกรม 
นั้น ๆ  โรคทั้งหลายมีจามไอเปนตน    เกิดแกนวกภิกษุแลว.  ภิกษุ 
เหลาน้ันถามกันและกันวา   "ผูมีอายุ  โรคอะไรเสียดแทงคุณ  ?  โรค 
อะไรเสียดแทนคุณ ?"   กลาววา  "โรคจามเสียดแทงผม,  โรคได 
เสียดแทงผม"   ดังน้ีแลว   กลาววา  "ผูมีอายุ  วันนี้  ผมไดเห็นราง  
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ผีหัวขาดในท่ีสุดที่จงกรม,     ผมไดเห็นรางผีในที่พักกลางคืน,   ผมได 
ยินเสียงอมนุษยในที่พักกลางวัน,   ที่นี้เปนที่ควรเวน,   ในที่นี้   ความ 
ไมผาสุกมีแกพวกเรา,   พวกเราจักไปที่สํานักของพระศาสดา."    ภิกษุ 
เหลาน้ัน   ออกไปสูสํานักของพระศาสดาโดยลําดับ  ถวายบังคมแลว  
นั่ง  ณ  สวนขางหน่ึง. 
                            [พระศาสดาประทานอาวุธ] 
        ลําดับนั้น   พระศาสดาตรัสกะภิกษุเหลาน้ันวา   "ภิกษุทัง้หลาย 
พวกเธอจักไมอาจเพ่ืออยูในที่นั้นหรือ  ?" 
        ภิกษุ.  อยางนั้น  พระเจาขา   อารมณอันนากลัวเห็นปานน้ี 
ปรากฏแกขาพระองคทั้งหลาย  ผูพํานักอยูในที่นั้น,  เพราะเหตุนั้น 
จึงมีความไมผาสุกเห็นปานน้ี,  ดวยเหตุนั้น  ขาพระองคทั้งหลาย 
จึงคิดวา  "ที่นี้   เปนที่ควรเวน."   ทิ้งท่ีนั้นมาสูสํานักของพระองค 
แลว. 
        พระศาสดา.   ภิกษุทั้งหลาย   พวกเธอไปในที่นั้นนั่นแลสมควร. 
        ภิกษุ.  ไมอาจ   พระเจาขา. 
        พระศาสดา.  ภิกษุทัง้หลาย  พวกเธอไมเอาอาวุธไป,  บัดนี้พวก 
เธอจงเอาอาวุธไปเถิด. 
        ภิกษุ.   ถือเอาอาวุธชนิดไหนไป  ?   พระเจาขา. 
        พระศาสดาตรัสวา  "เราจักใหอาวุธแกพวกเธอ,   พวกเธอ 
จงถือเอาอาวุธที่เราใหไป"   ดังน้ีแลว  ตรัสเมตตสูตรทั้งส้ินวา 
        "ผูรูสันตบท   (บทอนัสงบ)  พึงทําสิกขา  ๓  หมวด 
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        ใด๑,  ผูฉลาดในประโยชน   ควรกระทําสิกขา  ๓ 
        หมวดน้ัน๒  ผูฉลาดในประโยชน  พึงเปนผูองอาจ 
        เปนผูตรง  เปนผูซื่อตรง   เปนผูออนโยน  เปนผู  
        ไมทะนงตัว." 
        เปนอาทิ    ดังน้ีแลว   ตรัสวา    "ภิกษุทั้งหลาย   พวกเธอพึง 
สาธยายเมตตสูตรนี้  จําเดิมแตไพรสณฑภายนอกวิหาร   เขาไปสูภายใน 
วิหาร"  ดังน้ี  ทรงสงไปแลว.  ภิกษุเหลาน้ัน  ถวายบังคมพระ 
ศาสดา   ออกไปถึงไพรสณฑนั้นโดยลําดับ  พากนัสาธยายเปนหมูใน 
ภายนอกวิหาร  เขาไปสูไพรสณฑแลว. 
                             [เทวดากลับไดเมตตาจิต] 
        พวกเทวดาในไพรสณฑทั้งส้ิน  กลับไดเมตตาจิต  ทําการตอน 
รับภิกษุเหลาน้ัน,   ถามโดยเอื้อเฟอถึงการรับบาตรจีวร,   ถามโดยเอื้อ 
เฟอถึงการนวดฟนกาย,  ทําการอารักขาใหอยางเรียบรอยในทีน่ั้นแก 
พวกเธอ,   (เทวดา)   ไดเปนผูนั่งสงบ   ดังพนมจักร.  ข้ึนชื่อวาเสียง 
แหงอมนุษยมิไดมีแลวในที่ไหน ๆ.  จิตของภิกษุเหลาน้ัน  มีอารมณ 
เปนหน่ึง.  พวกเธอนั่งในท่ีพักกลางคืนและที่พักกลางวัน  ยังจิตใหหย่ัง 
ลงในวิปสสนา  เริ่มต้ังความส้ินความเสื่อมในตนคิดวา  "ข้ึนชื่อวา 
อัตภาพนี้เชนกับภาชนะดิน  เพราะอรรถวาตองแตก  ไมมั่นคง"  ดังน้ี 
เจริญวิปสสนาแลว. 
                     [พระสัมมาสัมพุทธตรัสคาถากําชับ] 
        พระสัมมาสัมพุทธเจา  ประทับนัง่ในพรคันธกุฎีนั่นเอง  ทรง 
 
๑-๒.  แปลเปนประโยคกัตตุวาจก.  ๓.  ว  ศัพท.  
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ทราบวาภิกษุเหลาน้ัน  เริ่มวิปสสนาแลว  จึงทรงเรียกภิกษุเหลาน้ัน 
ตรัสวา  "อยางนั้นนั่นแล   ภิกษุทั้งหลาย  ข้ึนชื่อวาอัตภาพน้ี    ยอม  
เปนเชนกับดวยภาชนะดินโดยแท  เพราะอรรถวาตองแตก  ไมมั่นคง" 
ดังน้ีแลวทรงฉายพระโอภาสไป  แมประทับอยูในที่ ๑๐๐  โยชน  ก ็
เปนประหน่ึงประทับนั่งในที่เฉพาะหนาของภิกษุเหลาน้ัน ทรงฉายพระ 
ฉัพพัณณรัสมี  มีพระรูปปรากฏอยู  ตรัสพระคาถานี้วา 
        "บัณฑติ  รูจักกายนี ้ อันเปรียบดวยหมอ,   กั้นจิต 
        อันเปรยีบดวยนคร,    พึงรบมารดวยอาวุธคือปญญา 
        พึงรักษาความชนะท่ีชนะแลว  และพึงเปนผูไมติดอยู." 
                                      [แกอรรถ] 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  กุมภฺปูม  ความวา  รูจักกายนี้คือ 
ที่นับวาประชุมแหงอาการมีผมเปนอาทิ   ซึ่งชื่อวาเปรียบดวยหมอ  คือ 
เชนกับภาชนะดิน  เพราะอรรถวาไมมีกําลังและทรามกําลัง  เพราะอรรถ 
วาเปนไปชั่วกาล  ดวยความเปนกายไมยั่งยืน. 
        บาทพระคาถาวา  นครูปม   จิตฺตมิท   ถเกตฺวา  เปนตน  ความ 
วา  ธรรมดานคร   มีคูลึก   แวดลอมดวยกําแพง  ประกอบดวยประตู 
และปอม  ยอมชื่อวามั่นคงภายนอก,   ถึงพรอมดวยถนน  ๔  แพง 
มีรานตลาดในระหวาง  ชื่อวาจัดแจงดีภายใน,   พวกโจรภายนอก 
มาสูนครน้ัน  ดวยคิดวา  "เราจักปลน  ก็ไมอาจเขาไปได  ยอม 
เปนดังวากระทบภูเขา  กระทอนกลับไป  ฉันใด,    กุลบุตรผูบณัฑิต 
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน   กั้นวิปสสนาจิตของตน  ทําใหมั่นคง  คือให  
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เปนเชนกับนคร  หามกิเลสที่มรรคนัน้ ๆ   พึงฆา  ดวยอาวุธคือปญญา  
อันสําเร็จแลวดวยวิปสสนา   และสําเร็จแลวดวยอริยมรรค   ชือ่วา 
พึงรบ  คือพึงประหารกิเลสมารน้ัน  ดุจนักรบยืนอยูในนคร  รบหมูโจร 
ดวยอาวุธมีประการตาง ๆ   มีอาวุธมีคมขางเดียวเปนตน  ฉะนั้น." 
        สองบทวา  ชิตฺจ   รกฺเข   ความวา  กุลบุตร  เมื่อตองเสพ 
อาวาสเปนที่สบาย  ฤดูเปนที่สบาย  โภชนะเปนเครื่องสบาย  บุคคล 
เปนที่สบาย  และการฟงธรรมเปนเหตุสบายเปนตน  เขาสมาบัติใน 
ระหวาง ๆ  ออกจากสมาบัตินั้น  พิจารณาสังขารทั้งหลายดวยจิตหมดจด 
ชื่อวาพึงรักษาธรรมท่ีชนะแลว  คือวิปสสนาออนท่ีตนใหเกิดข้ึนแลว. 
        สองบทวา  อนิเวสโน  สิยา  ไดแก  พึงเปนผูไมมีอาลัย. 
        อธิบายวา  เหมือนอยางวา  นักรบ  ทําซุมเปนที่พักพลในภูมิ 
ประเทศเปนท่ีประชิดแหงสงคราม๑   รบอยูกับพวกอมิตร  เปนผูหิว 
หรือกระหายแลว  เมื่อเกราะหยอนหรือเมื่ออาวุธพลัดตก  ก็เขาไป 
ยังซุมเปนที่พักพล  พักผอน  กิน  ดื่ม  ผูกสอด  (เกราะ)   จับอาวุธ 
แลวออกรบอีก  ย่ํายีเสนาของฝายอ่ืน  ชนะปรปกษที่ยังมิไดชนะ  รักษา 
ชัยที่ชนะแลว,  ก็ถาวานักรบนั้น  เมื่อพักผอนอยางนั้นในซุมเปนที่พัก 
พล  ยินดีซุมเปนที่พักพลน้ัน  พึงพักอยู  ก็พึงทําราชสมบัติใหเปนไปใน 
เง้ือมมือของปรปกษ  ฉันใด,  ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน  หม่ันเขาสมาบัติ 
ออกจากสมาบัตินั้น  พิจารณาสังขารทั้งหลาย   ดวยจิตอันหมดจด 
 
๑.  สงฺคามสีเส   ในสีสประเทศแหงสงคราม  ในท่ีเปนท่ีผูกแหงสงคราม  คือในสมรภูมิ 
หรือสนามรบ. 

  



ประโยค๒ - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๒ - หนาท่ี 221 

ยอมสามารถรักษา  วิปสสนาอยางออน   ที่ไดเฉพาะแลว  ยอมชนะ  
กิเลสมาร  ดวยความไดเฉพาะซึ่งมรรคอันยิ่ง,   ก็ถาวา  ภิกษุนั้น  ยอม 
พอใจสมาบัติอยางเดียว  ไมหม่ันพิจารณาสังขารท้ังหลาย  ดวยจิตอัน 
หมดจด   ยอมไมสามารถทําความแทงตลอดมรรคและผลได.  เพราะ 
เหตุนั้น  ภิกษุเมื่อรักษาธรรมท่ีควรรักษา  พึงเปนผูไมติดอยู   คือพึง 
ทําสมาบัติใหเปนที่เขาพักแลวไมติดอยู  ไดแกไมพึงทําอาลัยในสมาบัติ 
นั้น.  พระศาสดาตรัสวา  "เธอทั้งหลายจงทําอยางนั้น."  พระศาสดา 
ทรงแสดงธรรมแกภิกษุทั้งหลายเหลานั้น  ดวยประการฉะน้ี. 
        ในเวลาจบเทศนา    ภิกษุ  ๕๐๐   รูปนั่งในท่ีนั่งเทียว  บรรลุพระ 
อรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทาท้ังหลาย  สรรเสริญชมเชยท้ังถวายบังคม 
พระสรีระอันมีวรรณะเพียงดังทองของพระตถาคตพลางมาแลว  ดังนี้แล. 
                            เรื่องภิกษุผูปรารภวิปสสนา  จบ.  
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                     ๗.  เรื่องพระปูติคัตตติสสเถระ*   [๓๐]  
                                   [ขอความเบ้ืองตน] 
        พระศาสดา  เมื่อประทับอยูในกรุงสาวัตพี   ทรงปรารภพระเถระ 
ชื่อวา  ปูติคัตตติสสเถระ   ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา  "อจิร   วตย 
กาโย"  เปนตน. 
                                        [พระเถระกายเนา] 
        ไดยินวา   กลุบุตรชาวกรุงสาวัตถีผูหน่ึง  ฟงธรรมกถาในสํานัก 
ของพระศาสดา  ถวายชีวิตในพระศาสนา  ไดบรรพชาอุปสมบทแลว 
ไดชื่อวา  พระติสสเถระ.   เมื่อกาลลวงไป ๆ  โรคเกิดข้ึนในสรีระ 
ของทาน.   ตอมาทั้งหลาย  ประมาณเทาเมล็ดผักกาดผุดข้ึน.  มนั 
(โตข้ึน)   โดยลําดับ  ประมาณเทาเมล็ดถั่วเขียว  ประมาณเทาเมล็ด 
ถั่วดํา  ประมาณเทาเมล็ดกระเบา  ประมาณเทาผลมะขามปอม  ประมาณ 
เทาผลมะตูม  แตกแลว.  สรีระทั้งส้ิน  ไดเปนชองเล็กชองนอย  ชื่อ 
ของทานเกิดข้ึนแลววา  พระปูติตัตตติสสเถระ  (พระติสสเถระผูมีกาย 
เนา).  ตอมา  ในกาลเปนสวนอ่ืน  กระดูกของทาน  แตกแลว.  ทาน 
ไดเปนผูที่ใคร ๆ ปฏิบัติไมได.  ผานุงและผาหมเปอนดวยหนองและ 
เลือด  ไดเปนเชนกับขนมรางแห.  พวกภิกษุมีสัทธิวิหาริกเปนตน 
ไมอาจจะปฏิบัติได  (จึงพากัน)  ทอดท้ิงแลว.  ทานเปนผูไมมีที่พ่ึง 
นอน  (แซว)  แลว. 
 
*  พระมหาเจริญ  ป. ๗  (ปจจุบันเปน  สมเด็จพระญาณสังวร  ป.  ๙)   วัดบวรนิเวศวิหาร 
แปล.  
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                  [พระพุทธเจาทรงพยาบาลและทรงแสดงธรรม]  
        ก็ธรรมดาวา  พระพุทธเจาท้ังหลาย  ยอมไมทรงละการตรวจดูโลก 
สิ้น  ๒  วาระ  (คือ)  ในกาลใกลรุง  เมื่อทรงตรวจดูโลก  ทรงตรวจดูจําเดิม 
แตขอบปากแหงจักรวาฬ  ทําพระญาณใหมุงตอพระคันธกุฎี,  เมื่อทรง 
ตรวจดูเวลาเย็น  ทรงตรวจดูจําเดิมแตพระคันธกุฎี  ทําพระญาณใหมุงตอที่ 
(ออกไป)  ภายนอก.  กใ็นสมัยนั้น  พระปูติคัตตติสสเถระ  ปรากฏแลว 
ภายในขายคือพระญาณของพระผูมีพระภาค.  พระศาสดาทรงเห็นอุปนิสัย 
แหงพระอรหัตของติสสภิกษุ  ทรงดําริวา  "ภิกษุนี้  ถูกพวกสัทธิวิหาริก 
เปนตน  ทอดท้ิงแลว,  บัดนี้  เธอยกเวนเราเสีย  ก็ไมมีที่พ่ึงอ่ืน"  ดังน้ี 
แลว  จึงเสด็จออกจากพระคันธกุฎี  เหมือนเสด็จเที่ยวจาริกในวิหาร  เสด็จ 
ไปสูโรงไฟ ทรงลางหมอ  ใสน้ํา  ยกต้ังบนเตา  เมื่อทรงรอใหน้ํารอน 
ไดประทับยืนในโรงไฟนั่นเอง:   ทรงรูความท่ีน้ํารอนแลว  เสด็จไป 
จับปลายเตียงที่ติสสภิกษุนอน.  ในกาลน้ัน   พวกภิกษุ  กราบทูลวา 
"ขอพระองค  จงเสด็จหลีกไป  พระเจาขา พวกขาพระองคจักยก๑  (เอง) 
แลว  (ชวยกนั)  ยกเตียง  นําไปสูโรงไฟ.  พระศาสดาทรงใหนํารางมา 
ทรงเทนํ้ารอน  (ใส)   แลว  ทรงสั่งภิกษุเหลาน้ันให  (เปลื้อง)  เอา 
ผาหมของเธอ   ใหขยําดวยนํ้ารอน  แลวใหผ่ึงแดด.  ลําดับนั้น  พระ 
ศาสดา  ประทับยืนอยูในที่ใกลของเธอ  ทรงรดสรรีะนั้นใหชุมดวยนํ้าอุน 
ทรงถูสรีระของเธอ   ใหเธออาบแลว.   ในท่ีสุดแหงการอาบของเธอ 
ผาหมนั้นแหงแลว.  ทีนั้นพระศาสดา   ทรงชวยเธอใหนุงผาหมน้ัน  ทรง 
 
๑.  สํานวนภาษามคธ  ใชคหธาตุ.  



ประโยค๒ - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๒ - หนาท่ี 224 

ใหขยําผากาสาวะที่เธอนุงดวยนํ้า  แลวใหผ่ึงแดด.  ทีนั้นเมื่อนํ้าที่กายของ 
เธอพอขาด  (คือแหง)  ผานุงน้ันก็แหง.  เธอนุงผากาสาวะผืนหน่ึง 
หมผากาสาวะผืนหน่ึง  เปนผูมีสรีระเบา  มีจิตมีอารมณเปนหน่ึง  นอนบน 
เตียงแลว.   พระศาสดาประทับยืน  ณ  ที่เหนือศีรษะของเธอ  ตรัสวา 
"ภิกษุ  กายของเธอนี้  มีวิญญาณไปปราศแลว  หาอุปการะมิได  จักนอน 
บนแผนดิน  เหมือนทอนไม"   ดังน้ีแลว  ตรัสพระคาถานี้วา 
                "ไมนานหนอ  กายน้ีจักนอนทับแผนดิน.  กายน้ี 
                มวีิญญาณไปปราศ  อันบคุคลท้ิงแลว,   ราวกับ 
                ทอนไมไมมีประโยชน  ฉะนั้น." 
                                         [แกอรรถ] 
        บรรดาบทเหลาน้ัน บทวา  อจิร  วต  เปนตน  ความวา  ภิกษุ 
ตอกาลไมนานเลย  กายน้ีจักนอนทับแผนดิน  คือจักนอนเบื้องบนแหง 
แผนดิน  ที่สตัวนอนแลวดวยการนอนปกตินี้. 
        ดวยบทวา  ฉุฆฺโฆ  พระศาสดา  ทรงแสดงเนื้อความวา  "กาย 
นี้  จักเปนของชื่อวา  เปลา   เพราะความมีวิญญาณไปปราศ  ถกูทอด 
ทิ้งแลวนอน." 
        เหมือนอะไร ? 
        เหมือนทอนไม  ไมมีประโยชน. 
        อธิบายวา  เหมือนทอนไมอันไรอุปการะ ไมมีประโยชน. 
        จริงอยู  พวกมนุษยผูมีความตองการดวยทัพพสัมภาระ  เขาไปสู 
ปาแลว  ตัดไมตรงโดยสัณฐานแหงไมตรง  ไมคดโดยสัณฐานแหงไมคด  
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ถือเอา  (เปน)  ทัพพสัมภาระ,  แตตัดไมเปนโพรง  ไมผุไมไมมีแกน  
ไมเกิดเปนตะปุมตะปาท่ีเหลือ  ทิ้งไวในปาน้ันนั่นเอง  มนุษยพวกอ่ืน 
ผูมีความตองการดวยทัพพสัมภาระมาแลว  ชื่อวา  หวังถือเอาชิ้นไม 
ที่ถูกท้ิงไวนั้น  ยอมไมม,ี  มนุษยเหลานั้น  แลดูไมนั้นแลว  ยอมถือ 
เอาไม  ที่เปนอุปการะแกตนเทาน้ัน;  ไมนอกน้ี   ยอมเปนไมถมแผน 
ดิน๑อยางเดียว,  ก็ไมนั้น  พึงเปนไมแมที่ใคร ๆ  อาจจะทําเชิงรองเตียง 
หรือเขียงเทา  หรือวาต่ังแผนกระดาน  ดวยอุบายน้ัน ๆ  ได;  สวนวา 
บรรดาสวน  ๓๒  ในอัตภาพนี้  แมสวนหนึ่ง  ชื่อวา  เขาถึงความเปน 
ของท่ีจะพึงถือเอาได  ดวยสามารถแหงอุปกรณวัตถุ   มีเชิงรองเตียง 
เปนตน  หรอืดวยมุขเปนอุปการะอยางอ่ืน  ยอมไมมี  กายน้ีมวิีญญาณ 
ไปปราศแลว   ตอวันเล็กนอยเทาน้ัน  ก็จักตองนอนเหนือแผนดิน 
เหมือนทอนไม  ไมมีประโยชนฉะน้ัน  ดังนี้แล. 
                        [พระปูติคัตตติสสเถระนิพพาน] 
        ในเวลาจบเทศนา   พระปูติคัตตติสสเถระ   บรรลุพระอรหัต 
พรอมดวยปฏิสัมภิทาแลว.  แมชนอ่ืนเปนอันมาก  ก็ไดเปนอริยบุคคล 
มีพระโสดาบันเปนตน.   ฝายพระเถระบรรลุพระอรหัตแลวก็ปรินิพพาน. 
พระศาสดา  โปรดใหทําสรีรกิจของทาน   ทรงเกบ็  (อัฏฐิ)  ธาตุ 
แลวโปรดใหทําเจดียไว. 
        พวกภิกษุ  กราบทูลถามพระศาสดาวา  "พระเจาขา  พระปูติ- 
คัตตติสสเถระ  บังเกิดในที่ไหน ?" 
 
๑.  ปวีคต.  
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        พระศาสดา.  เธอปรนิิพพานแลว  ภิกษุทั้งหลาย.             
        พวกภิกษุ.   พระเจาขา  กายของภิกษุผูถึงพรอมดวยอุปนิสัย 
แหงพระอรหัตเปนปานน้ัน   เกิดเปนกายเนา   เพราะเหตุอะไร ? 
กระดูกทั้งหลายแตกแลว  เพราะเหตุอะไร ?  อะไรเปนเหตุถึงความ 
เปนอุปนิสัยแหงพระอรหัตของทานเลา ? 
        พระศาสดา.  ภิกษุทัง้หลาย  ผลนีท้ั้งหมด  เกิดแลวแกติสสะน่ัน 
ก็เพราะกรรมที่ตัวทําไว. 
        พวกภิกษุ.  กก็รรมอะไร ?  ที่ทานทําไว  พระเจาขา. 
        พระศาสดา  ตรัสวา  "ภิกษุทั้งหลาย   ถากระน้ัน พวกเธอ 
จงฟง"  ดังน้ีแลว   ทรงนาํอดีตนิทานมา   (ตรัสดังตอไปนี้:-) 
                           [บุพพกรรมของพระติสสะ] 
        ติสสะน้ีเปนพรานนก   ในกาลแหงพระสัมมาสัมพุทธเจาทรง 
พระนามวากัสสปะ   ฆานกเปนอันมากบํารุงอิสรชน,  ขายนกท่ีเหลือ 
จากนกท่ีใหแกอิสรชนเหลาน้ัน,  คิดวา  "นกที่เหลือจากขาย  อัน 
เราฆาเก็บไว  จักเนาเสีย"   จึงหักกระดูกแขงและกระดูกปกของนก 
เหลาน้ัน  ทําอยางที่มันไมอาจบินหนีไปได  แลวเก็บกองไว.  เขาขาย 
นกเหลาน้ันในวันรุงข้ึน,   ในเวลาท่ีไดนกมามากมาย  กใ็หปงไว  เพ่ือ 
ประโยชนแหงตน.   วันหนึ่ง  เมื่อโภชนะมีรสของเขาสุกแลว  พระ 
ขีณาสพองคหน่ึง  เที่ยวไปเพื่อบิณฑบาต  ไดยืนอยูที่ประตูเรือนของเขา 
เขาเห็นพระเถระแลว  ยังจิตใหเลื่อมใส   คิดวา  "สัตวมีชีวิตมากมาย  ถูก 
เราฆาตาย,     ก็พระผูเปนเจายืนอยูที่ประตูเรือนของเรา  และโภชนะอัน  
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มีรสก็มีอยูพรอมภายในเรือน,  เราจะถวายบิณฑบาตแกทาน"  ดังน้ีแลว     
จึงรับบาตรของพระขีณาสพนั้น  ใสโภชนะอันมีรสน้ันใหเต็มบาตรแลว 
ถวายบิณฑบาตอันมีรส  แลวไหวพระเถระ  ดวยเบญจางคประดิษฐ  กลาว 
วา   "ขาแตทานผูเจริญ  ขาพเจาพึงถึงที่สุดแหงธรรมที่ทานเห็นเถิด." 
พระเถระไดทําอนุโมทนาวา  "จงเปนอยางนั้น." 
                                       [ประมวลผลกรรม] 
        ภิกษุทั้งหลาย  ผล  (ทั้งหมด)   นัง่สําเร็จแลวแกติสสะ   ดวย 
อํานาจแหงกรรมที่ติสสะทําแลวในกาลนั้นนั่นเอง:  กายของติสสะเกิดเนา 
เปอย,  และกระดูกทั้งหลายแตก  ก็ดวยผลของการทุบกระดูกนกทั้งหลาย; 
ติสสะบรรลพุระอรหัต  ก็ดวยผลของการถวายบิณฑบาต  อันมีรสแก 
พระขีณาสพ  ดังนี้แล. 
                            เรื่องพระปูติคัตตติสสเถระ  จบ.  
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                            ๘.  เรื่องนันทโคปาลกะ*  [๓๑] 
                                     [ขอความเบ้ืองตน]  
        พระศาสดา  เมื่อประทับอยูในโกศลชนบท  ทรงปรารภนาย 
โคบาลกชื่อนันทะ  ตรัสพระธรรมเทศนานี้วา  "ทิโส  ทิส"   เปนตน. 
                             [นายนันทะหลบหลีกราชภัย] 
        ดังไดสดับมา  นายโคบาลกชื่อนันทะ  ในกรงุสาวัตถี  เปนคน 
มั่งค่ัง  มีทรัพยมาก   มีสมบัติมาก  รกัษาฝูงโคของคฤหบดีชื่ออนาถ- 
บิณฑิกะอยู.  นัยวา   นายนันทโคบาลกนั้น  หลบหลีกความบีบค้ัน 
แหงพระราชา  ดวยความเปนคนเลี้ยงโค  อยางชฏิลชื่อเกณิยะ  หลบ 
หลีกความบีบค้ันแหงพระราชาดวยเพศบรรพชิต   รักษาขุมทรัพยของ 
ตนอยู.  เขาถือเอาปญจโครสตลอดกาลสมควรแกกาล  (ตามกําหนด 
เวลา)  มาสูสํานักของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  พบพระศาสดา  ฟง 
ธรรม  ทูลวิงวอนพระศาสดา  เพ่ือตองการใหเสด็จมาสูที่อยูของตน. 
                        [พระศาสดาไปโปรดนายนันทะ] 
        พระศาสดา  ทรงรอความแกกลาแหงญาณของเขาอยู  ไมเสด็จ 
ไปแลว  (ครัน้)   ทรงทราบความท่ีเขาเปนผูมีญาณแกกลาแลว  วันหน่ึง 
อันภิกษุสงฆหมูใหญแวดลอมแลว  เสด็จจาริกไปอยู   ทรงแวะจากหน 
ทาง  ประทับนั่งแลว  ทีโ่คนตนไมแหงใดแหงหนึ่ง  ซึ่งใกลสถานที่ 
อยูของเขา. 
        นายนันทะ  ไปสูสํานักของพระศาสดา   ถวายบังคมกระทํา 
 
*  พระมหาเปร่ือง  ป.  ๖  วัดบวรนิเวศวหิาร  แปล.  
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ปฏิสันถาร  นิมนตพระศาสดาแลว  ไดถวายปญจโครสทานอันประณีต  
แกภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประธานส้ิน ๗ วัน.  ในวันที่ ๗  พระศาสดา 
ทรงกระทําอนุโมทนาเสร็จแลว  ตรัสอนุปุพพีกถาตางโดยทานกถาเปนตน 
ในเวลาจบกถา   นายโคบาลกชื่อนันทะ  ต้ังอยูในโสดาปตติผล  รับบาตร 
ของพระศาสดา  ตามสงเสด็จพระศาสดาไปไกล  เมื่อพระศาสดารับสั่ง 
ใหกลับดวยพระดํารัสวา  "อุบาสก  จงหยุดเถิด"  ถวายบังคมพระศาสดา 
กลับแลว.  ลาํดับนั้น  นายพรานคนหน่ึงไดแทงเขาใหตายแลว. 
           [พวกภิกษุโทษพระศาสดาวาทําใหนายนันทะถูกฆา] 
        พวกภิกษุผูมาขางหลัง  เห็นแลว  จึงไปกราบทูลพระศาสดาวา 
"ขาแตพระองคผูเจริญ  นายโคบาลกชื่อนันทะ  ถวายมหาทานตามสง 
เสด็จแลวกลับไป  ถกูนายพรานฆาตายเสียแลว  ก็เพราะความท่ีพระ 
องคเสด็จมาแลวในที่นี้.  ถาวาพระองคจักมิไดเสด็จมาแลวไซร,  ความ 
ตายจักไมไดมีแกเขาเลย."         
             [จิตท่ีต้ังไวผิดทําความฉิบหายใหยิ่งกวาเหตุใด ๆ] 
        พระศาสดา   ตรัสวา  "ภิกษุทั้งหลาย  เมื่อเรามาก็ตาม  มิไดมา 
ก็ตาม  ชื่อวา  อุบายเปนเครื่องพนจากความตายของนายนันทะน้ัน 
แมผูไปอยูสูทิศใหญ  ๔  สูทิศนอย  ๔ ยอมไมมี;   ดวยวา  จิตเทาน้ัน 
ซึ่งต้ังไวผิดแลว  อันเปนไปในภายในของสัตวเหลาน้ี  ยอมทําความ 
พินาศฉิบหาย   ที่พวกโจร  (หรือ)  พวกคนจองเวรจะทํา  (ให)  ไมได 
ดังน้ี  ตรัสพระคาถาน้ีวา  
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                "จิตซึ่งต้ังไวผิดแลว  พึงทําเขา  (บุคคล)  นั้นใหเลว 
                ทรามย่ิงกวาความพินาศฉิบหายที่โจรเห็นโจร  หรอื  
                คนของเวรเหน็คนจองเวรทํา  (แกกัน)   นั้น 
                (เสียอีก)." 
                                         [แกอรรถ] 
 ุ        บรรดาบทเหลาน้ัน  สองบทวา  ทิโส  ทิส  แปลวา  โจรเห็นโจร. 
ศัพทวา  ทิสฺวา  เปนพระบาลีที่เหลือ  (บัณฑิตพึงเพ่ิมเขา). 
        สองบทวา  ยนฺต  กยริา  ความวา  พึงทําซ่ึงความพินาศฉิบหาย 
นั้นใดแกโจรหรือคนจองเวรน้ัน.  ถึงในบทท่ี  ๒  ก็มีนัยเชนเดียวกัน. 
        พระผูมพีระภาค  ตรัสเปนคําอธิบายไวดังนี้วา  "โจรผูมัก 
ประทุษรายตอมิตรผูหน่ึง เมื่อผิดในบุตร  ภริยา  นา  ไร  วัวและควาย 
เปนตนของโจรผูหน่ึง  โจรผิดตอโจรใด,  เห็นโจรแมนั้นซึ่งผิดอยู 
ในตนอยางนั้นนั่นแหละ,  ก็หรือวา  คนจองเวรเห็นชนผูผูกเวรกันไว 
ดวยเหตุบางอยางนั่นแหละ   ซึ่งชื่อวา   ผูจองเวร,  ชื่อวาพึงทําความ 
พินาศฉิบหายอันใดแกโจรหรือคนผูจองเวรน้ัน  คือพึงเบียดเบียนบุตร 
และภริยาของโจรหรือคนจองเวรน้ัน  พึงทําส่ิงของตางๆ  มีนาเปนตน 
ของโจรหรือคนจองเวรน้ันใหฉิบหาย   หรือพึงปลงซึ่งโจร  หรอืคน 
จองเวรน้ันจากชีวิต  เพราะความท่ีตนเปนคนโหดราย  คือเพราะ 
ความท่ีตนเปนคนทารุณ,   จิตชื่อวาต้ังไวผิด  เพราะความเปนจิต 
ต้ังไวผิดในอกุศลกรรมบถ  ๑๐  พึงทําใหเขาเลยทรามยิ่งกวาความพินาศ 
ฉิบหายน้ัน  คือทําบุรุษน้ันใหเปนผูลามกกวาเหตุนั้น;  จริงอยู  โจรก็ดี 
คนจองเวรก็ดี  มีประการดังกลาวแลว  พึงยังทุกขใหเกิด   หรือพึงทํา  



ประโยค๒ - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๒ - หนาท่ี 231 

ซึ่งความส้ินไปแหงชีวิต  แกโจรหรือแกคนจองเวร  (ได)  ในอัตภาพน้ี  
เทาน้ัน,   สวนจิตน้ี  ซึ่งต้ังไวผิดในอกุศลกรรมบถทั้งหลาย  ยอมยัง 
บุคคลใหถึงความพินาศฉิบหายในทิฏฐธรรมบาง  ซัดไปในอบาย ๔ 
ยอมไมใหยกศีรษะข้ึนไดในพันอัตภาพบาง." 
        ในกาลจบเทศนา   ชนเปนอันมาก  บรรลุอรยิผลท้ังหลาย  ม ี
โสดาปตติผลเปนตน,   เทศนามีประโยชนแกมหาชนแลว. 
        ก็กรรมท่ีอุบาสกไดทําไวในระหวางภพ  พวกภิกษุมิไดทูลถาม, 
เพราะฉะนั้น  (กรรมนั้น)  พระศาสดาจึงมิไดตรัสบอก   ดังน้ีแล. 
เรื่องนันทโคปาลกะ  จบ.  
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                       ๙.   เรื่องพระโสไรยเถระ*  [๓๒] 
                                [ขอความเบ้ืองตน]  
        พระศาสดายังธรรมเทศนานี้วา  "น  ต  มาตา  ปตา  กยริา" 
เปนตน  ซึ่งต้ังข้ึนในโสไรยนคร  ใหจบลงในพระนครสาวัตถี. 
               [เศรษฐีบุตรกลบัเพศเปนหญิงแลวหลบหนี] 
        เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจา  ประทับอยูในกรงุสาวัตถี,  ลูกชาย 
ของโสไรยเศรษฐี  ในโสไรยนคร  นั่งบนยานนอยอันมีความสุขกับ 
สหายผูหน่ึงออกไปจากนคร  เพ่ือประโยชนจะอาบนํ้าดวยบริวารเปน 
อันมาก.  ขณะนั้น  พระมหากัจจายนเถระ  มีความประสงคจะเขาไป 
สูโสไรยนคร  เพ่ือบิณฑบาต  หมผาสังฆาฏิภายนอกพระนคร.  ก ็
สรีระของพระเถระมีสีเหมือนทองคํา  ลูกชายของโสไรยเศรษฐี  เห็น 
ทานแลว  จึงคิดวา  "สวยจริงหนอ  พระเถระรูปนี้  ควรเปนภริยา 
ของเรา,  หรือสีแหงสรีระของภริยาของเรา  พึงเปนเหมือนสีแหง 
สรีระของพระเถระน้ัน."  ในขณะสักวาเขาคิดแลวเทาน้ัน  เพศชาย 
ของเศรษฐีบุตรนั้น   ก็หายไป,  เพศหญิงไดปรากฏแลว.  เขาละอาย 
จึงลงจากยานนอยหนีไป.  ชนใกลเคียงจําลูกชายเศรษฐีนั้นไมได  จึง 
กลาววา  "อะไรน่ัน ๆ ?"   แมนางก็เดินไปสูหนทางอันไปยังเมือง 
ตักกสิลา. 
 
*  พระมหาเปร่ือง  ป.  ๖  วัดบวรนิเวศวหิาร  แปล.  
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                [พวกเพ่ือนและพอแมออกติดตามแตไมพบ]     
        ฝายสหายของนาง  แมเที่ยวคนหาขางโนนและขางนี้  ก็ไมได 
พบ.   ชนทั้งปวงอาบเสร็จแลวไดกลับไปสูเรือน;    เมื่อชนทั้งหลาย 
กลาวกันวา  "เศรษฐีบุตรไปไหน ?"   ชนที่ไปดวยจึงตอบวา  "พวก 
ผมเขาใจวา  "เขาจักอาบน้ํากลับมาแลว."  ขณะนั้น  มารดาและบิดา  
ของเขาคนดูในที่นั้น ๆ  เมื่อไมเห็น  จึงรองไห  รําพัน  ไดถวายภัตร 
เพ่ือผูตาย   ดวยความสําคัญวา  "ลูกชายของเรา  จักตายแลว." 
               [นางเดินตามพวกเกวียนไปเมืองตักกสิลา] 
นางเห็นพวกเกวียนไปสูเมืองตักกสิลาหมูหน่ึง   จึงเดินติดตาม 
ยานนอยไปขางหลัง ๆ.   ขณะนั้น  พวกมนุษยเห็นนางแลว  กลาววา 
"หลอนเดินตามขางหลัง ๆ.  แหงยานนอยของพวกเรา  (ทําไม ?) 
พวกเราไมรูจักหลอนวา  'นางนี่เปนลูกสาวของใคร ?"  นางกลาววา 
"นาย  พวกทานจงขับยานนอยของตนไปเถิด.   ดิฉันจักเดินไป," 
เมื่อเดินไป ๆ  (เมื่อเขา)   ไดถอดแหวนสําหรับสวมน้ิวมือใหแลว 
ใหทําโอกาสในยานนอยแหงหน่ึง  (เพ่ือตน). 
                [ไดเปนภริยาของลูกชายเศรษฐีในเมืองนั้น] 
        พวกมนุษย  คิดวา  "ภริยาของลูกชายเศรษฐีของพวกเรา  ใน 
กรุงตักกสิลา   ยังไมมี,  เราทั้งหลายจักบอกแกทาน,  บรรณาการ 
ใหญ  (รางวัลใหญ)   จักมีแกพวกเรา."  พวกเขาไปแลว  เรียนวา 
"นาง  แกวคือหญิง  พวกผมไดนํามาแลว  เพ่ือทาน."  ลูกชายเศรษฐี 
นั้นไดฟงแลว  ใหเรียกนางมา  เห็นนางเหมาะกับวัยของตน  มีรูป  
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งามนาพึงใจ  มีความรักเกิดข้ึน  จึงไดกระทําไว  (ใหเปนภริยา)  ใน  
เรือนของตน. 
           [ชายอาจกลับเปนหญิงและหญิงอาจกลับเปนชายได] 
        จริงอยู   พวกผูชาย  ชื่อวาไมเคยกลับเปนผูหญิง   หรือพวก 
ผูหญิงไมเคยกลับเปนผูชาย   ยอมไมมี.  เพราะวา  พวกผูชายประพฤติ 
ลวงในภริยาทั้งหลายของชนอ่ืน  ทํากาละแลว  ไหมในนรกส้ินแสนป 
เปนอันมาก   เมื่อกลับมาสูชาติมนุษย   ยอมถึงภาวะเปนหญิง  สิ้น  ๑๐๐ 
อัตภาพ.   ถึงพระอานนทเถระ  ผูเปนอริยสาวก    มบีารมีบําเพ็ญ 
มาแลวต้ังแสนกัปป  ทองเท่ียวอยูในสงสาร  ในอัตภาพหน่ึง   ได 
บังเกิดในตระกูลชางทอง   ทําปรทากรรมไหมในนรกแลว,   ดวย 
ผลกรรมท่ียังเหลือ  ไดกลบัมาเปนหญิงบําเรอเทาแหงชายใน  ๑๔ 
อัตภาพ,  ถึงการถอนพืช  (เปนหมัน)  ใน  ๗  อัตภาพ.  สวนหญิง 
ทั้งหลาย  ทําบุญท้ังหลายมีทานเปนตน   คลายความพอใจในความ 
เปนหญิงก็ต้ังจิตวา  "บุญของขาพเจาทั้งหลายน้ี  ขอจงเปนไปเพ่ือ 
กลับไดอัตภาพเปนชาย"   ทํากาละแลว  ยอมกลับไดอัตภาพเปน 
ชาย.  พวกหญิง  ที่มีผัวดังเทวดา   ยอมกลับไดอัตภาพเปนชาย  แม 
ดวยอํานาจแหงการปรนนิบัติดีในสามีเหมือนกัน.   สวนลูกชายเศรษฐี 
นี้  ยังจิตใหเกิดข้ึนในพระเถระโดยไมแยบคาย  จึงกลับไดภาวะเปน 
หญิงในอัตภาพน้ีทันที.  
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                                    [นางคลอดบุตร]  
        ก็ครรภไดต้ังในทองของนาง    เพราะอาศัยการอยูรวมกับลูก 
ชายเศรษฐีในตักกสิลา.  โดยกาลลวงไป  ๑๐  เดือน  นางไดบุตร 
ในเวลาท่ีบุตรของนางเดินได  ก็ไดบตุรแมอีกคนหน่ึง.  โดยอาการ 
อยางนี้  บุตรของนางจึงมี  ๔ คน,  คือบุตรผูอยูในทอง  ๒  คน,  บุตร 
ผูเกิดเพราะอาศัยเธอ  (ครั้งเปนชายอยู)  ในโสไรยนคร  ๒  คน. 
                 [นางไดพลกับเพ่ือเกาแลวเลาเรื่องใหฟง] 
        ในกาลนั้น  ลูกชายเศรษฐีผูเปนสหายของเรา   (ออก)  จาก 
โสไรยนครไปสูกรุงตักกสิลาดวยเกวียน  ๕๐๐  เลม  นั่งบนยานนอยอัน 
มีความสุขเขาไปสูพระนคร.  ขณะนั้น  นางเปดหนาตางบนพ้ืนปราสาท 
ชั้นบน  ยืนดรูะหวางถนนอยู  เห็นสหายน้ัน  จําเขาไดแมนยํา  จึงสง 
สาวใชใหไปเชิญเขามาแลว  ใหนั่งบนพ้ืนมีคามาก  ไดทําสักการะและ 
สัมมานะอยางใหญโต.  ขณะนั้น  สหายน้ันกลาวกะนางวา  "แมมหา- 
จําเริญ  ในกาลกอนแตนี้  ฉันไมเคยเห็นนาง,  ก็เม่ือเปนเชนนี้  ไฉน 
นางจึงทําสักการะแกฉันใหญโต,  นางรูจักฉันหรือ ?" 
        นาง.  นาย  จะ   ฉันรูจัก,  ทานเปนชาวโสไรยนคร  มิใชหรือ  ? 
        สหาย.  ถูกละ  แมนหาจําเริญ. 
        นางไดถามถึงความสุขสบาย๑ของมารดาบิดา   ของภริยา  ทั้ง 
ของลูกชายท้ัง  ๒.    สหายนอกน้ีตอบวา  "จะ   แมมหาจําเริญ  ชน 
เหลาน้ัน  สบายดี"  แลวถามวา   "แมมหาจําเริญ  นางรูจักชน 
 
๑.  อโรค.  
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เหลาน้ันหรือ ?"  
        นาง.   จะ  นาย  ฉันรูจัก,  ลูกชายของทานเหลาน้ันมีคนหน่ึง, 
เขาไปไหนเลา ? 
        สหาย.  แมมหาจําเริญ  อยาไดพูดถึงเขาเลย;  ฉันกับเขา 
วันหน่ึง  ไดนั่งในยานนอยอันมีความสุขออกไปเพ่ืออาบนํ้า  ไมทราบ 
ที่ไปของเขาเลย,   เที่ยวคนดูขางโนนและขางนี้  (ก็)  ไมพบเขา  จึงได 
บอกแกมารดาและบิดา  (ของเขา),  แมมารดาและบิดาท้ัง  ๒  นั้น 
ของเขา  ไดรองไหคร่ําครวญ  ทํากิจอันควรทําแกคนผูลวงลับไปแลว. 
        นาง.  ฉัน  คือเขานะ นาย. 
        สหาย.  แมมหาจําเริญ  จงหลีกไป,  นางพูดอะไร ?  สหาย 
ของฉัน  ยอมงามเหมือนลูกเทวดา,  (ทั้ง)  เขาเปนผูชาย  (ดวย). 
        นาง.  ชางเถอะ  นาย  ฉัน  คือเขา. 
        ขณะนั้น  สหายจึงถามนางวา  "อันเรื่องนี้เปนอยางไร ?" 
        นาง.  วันนั้น  เธอเห็นพระมหากัจจายนเถระผูเปนเจาไหม ? 
        สหาย.  เห็นจะ. 
        นาง.  ฉันเห็นพระมหากัจจายนะผูเปนเจาแลว  ไดคิดวา 'สวย 
จริงหนอ  พระเถระรูปนีค้วรเปนภริยาของเรา,   หรือวาสีแหงสรีระ 
ของภริยาของเรา   พึงเปนเหมือนแหงสรีระของพระเถระน่ัน,'  ใน 
ขณะที่ฉันคิดแลวน่ันเอง  เพศชายไดหายไป,   เพศหญิงปรากฏข้ึน, 
เมื่อเปนเชนน้ัน  ฉันไมอาจบอกแกใครได  ดวยความละอาย  จึง 
หนีไปจากท่ีนั้นมา  ณ  ทีน่ี้  นาย.  
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        สหาย.   ตายจริง  เธอทํากรรมหนักแลว,  เหตุไร  เธอจึงไม  
บอกแกฉันเลา ?  เออ  ก็เธอใหพระเถระอดโทษแลวหรือ ? 
        นาง.  ยงัไมใหทานอดโทษเลย  นาย,  ก็เธอรูหรือ  ?   พระเถระ 
อยู  ณ  ที่ไหน ? 
        สหาย.   ทานอาศัยนครนี้แหละอยู. 
        นาง.   หากวา  ทานเที่ยวบิณฑบาต  พึงมาในท่ีนี้ไซร,   ฉันพึง 
ถวายภิกษุหารแกพระผูเปนเจาของฉัน. 
        สหาย.  ถากระน้ัน  ขอเธอจงรีบทําสักการะไว,  ฉันจักยังพระ 
ผูเปนเจาของเราใหอดโทษ. 
                         [นางขอขมาพระมหากัจจายนเถระ] 
        เธอไปสูที่อยูของพระเถระ  ไหวแลว นั่ง  ณ  ที่ควรสวนหน่ึงแลว 
เรียนวา  "ทานของรับ  พรุงน้ี  นิมนตทานรับภิกษาของกระผม." 
        พระเถระ.  เศรษฐีบุตร  ทานเปนแขกมิใชหรอื ? 
        เศรษฐีบุตร. ทานขอรับ  ขอทานอยาไดถามความที่กระผม 
เปนแขกเลย,  พรุงน้ี  ขอนิมนตทานรับภิกษาของกระผมเถิด. 
        พระเถระ   รับนิมนตแลว   สักการะเปนอันมาก  เขาไดตระ- 
เตรียมไวแมในเรือนเพ่ือพระเถระ.  วันรุงข้ึน  พระเถระไดไปสูประตู 
เรือน.  ขณะนั้น  เศรษฐีบุตร  นิมนตทานใหนั่งแลวอังคาส  (เลี้ยงดู) 
ดวยอาหารประณีต  พาหญิงน้ันมาแลว  ใหหมอลงที่ใกลเทาของ 
พระเถระ  เรยีนวา  "ทานขอรับ  ขอทานจงอดโทษแกหญิงผูสหาย 
ของกระผม  (ดวย)"  
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        พระเถระ.  อะไรกันนี่ ?  
        เศรษฐีบุตร.   ขาแตทานผูเจริญ  ในกาลกอน  คนผูนี้ไดเปน 
สหายท่ีรักของกระผม  พบทานแลว   ไดคิดชื่ออยางนั้น;   เมื่อเปน 
เชนนั้น  เพศชายของเขาไดหายไป,   เพศหญิงไดปรากฏแลว: ขอทาน 
จงอดโทษเถิด  ทานผูเจริญ. 
        พระเถระ.  ถากระน้ัน  เธอจงลุกข้ึน,  ฉันอดโทษใหแกเธอ. 
             [เขากลับเพศเปนชายแลวบวชไดบรรลุอรหัตผล] 
        พอพระเถระ   เอยปากวา  "ฉันอดโทษให"  เทาน้ัน เพศหญิง 
ไดหายไป,  เพศชายไดปรากฏแลว. 
        เมื่อเพศชาย  พอกลบัปรากฏข้ึนเทาน้ัน.  เศรษฐีบุตรในกรุง 
ตักกสิลา  ไดกลาวกะเธอวา  "สหายผูรวมทุกข  เดก็ชาย  ๒  คนน้ี 
เปนลูกของเราแมทั้ง ๒ แท  เพราะเปนผูอยูในทองของเธอ  (และ) 
เพราะเปนผูอาศัยฉันเกิด,  เราทั้งสองจักอยูในนครน้ีแหละ,  เธออยา 
วุนวายไปเลย." 
        โสไรยเศรษฐีบุตร  พูดวา  "ผูรวมทุกข  ฉันถงึอาการอันแปลก 
คือ  เดิมเปนผูชาย   แลวถึงความเปนผูหญิงอีก  แลวยังกลับเปนผูชาย 
ไดอีก  โดยอัตภาพเดียว  (เทาน้ัน);  ครั้งกอน  บุตร   ๒  คนอาศัย 
ฉันเกิดข้ึน,    เดี๋ยวน้ี  บุตร  ๒  คนคลอดจากทองฉัน;   เธออยาทํา 
ความสําคัญวา  'ฉันนั้นถึงอาการอันแปลก  โดยอัตภาพเดียว  จัก 
อยูในเรือนตอไปอีก,   ฉันจักบวชในสํานักแหงพระผูเปนเจาของเรา 
เด็ก  ๒ คนนี ้ จงเปนภาระของเธอ,  เธออยาเลินเลอในเด็ก   ๒  คนนี้"  
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ดังน้ีแลว  จูบบุตรทั้ง  ๒  ลูบ  (หลัง)   แลว  มอบใหแกบิดา  ออกไป  
บวชในสํานักพระเถระ.  ฝายพระเถระ   ใหเธอบรรพชาอุปสมบท 
เสร็จแลว  พาเท่ียวจาริกไป  ไดไปถึงเมืองสาวัตถีโดยลําดับ.  นาม 
ของทานไดมีวา  "โสไรยเถระ." 
        ชาวชนบท  รูเรื่องนัน้แลว  พากนัแตกต่ืนอลหมานเขาไปถามวา 
"ไดยินวา   เรื่องเปนจริงอยางน้ันหรือ ? พระผูเปนเจา." 
        พระโสไรยะ.  เปนจริง  ผูมีอายุ. 
        ชาวชนบท.  ทานผูเจริญ  ชื่อวาเหตุแมเชนนี้มีได  (เทียว 
หรือ ?);  เขาลือกันวา 'บุตร  ๒  คนเกิดในทองของทาน,  บุตร  ๒  คน 
อาศัยทานเกิด'  บรรดาบตุร  ๒  จําพวกนั้น  ทานมีความสิเนหามาก 
ในจําพวกไหน ? 
        พระโสไรยะ.  ในจําพวกบุตรผูอยูในทอง  ผูมีอายุ. 
        ชนผูมาแลว  ๆ  ก็ถามอยูอยางนั้นนั่นแหละเสมอไป.   พระเถระ 
บอกแลวบอกเลาวา  "มีความสิเนหาในจําพวกบุตรผูอยูในทองนั้น 
แหละมาก,"    เมื่อรําคาญใจจึงนั่งแตคนเดียว  ยืนแตคนเดียว.  ทาน 
เขาถึงความเปนคนเดียวอยางนี้    เริ่มต้ังความส้ินและความเสื่อมใน 
อัตภาพ   บรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทาท้ังหลายแลว. 
        ตอมา  พวกชนผูมาแลว ๆ ถามทานวา  "ทานผูเจริญ  ได 
ยินวา  เหตุชื่ออยางนี้ไดมีแลว  จริงหรอื  ?" 
        พระโสไรยะ.  จริง  ผูมีอายุ. 
        พวกชน.  ทานมีความสิเนหามากในบุตรจําพวกไหน ?  
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        พระโสไรยะ.  ข้ึนชือ่วาความสิเนหาในบุตรคนไหน  ๆ  ของเรา  
ยอมไมมี. 
        ภิกษุทั้งหลาย   กราบทูลพระศาสดาวา   "ภิกษุรูปนี้พูดไมจริง 
ในวันกอน ๆ  พูดวา  'มีความสิเนหาในบุตรผูอยูในทองมาก'   เดี๋ยวน้ี 
พูดวา  'ความสิเนหาในบุตรคนไหน ๆ  ของเราไมมี,'   ยอมพยากรณ 
พระอรหัตผล  พระเจาขา." 
                        [จิตท่ีต้ังไวชอบดียิ่งกวาเหตุใด ๆ] 
        พระศาสดา  ตรัสวา  "ภิกษุทั้งหลาย  บุตรของเราพยากรณ 
อรหัตผลหามิได,  (เพราะวา)  ต้ังแตเวลาที่บุตรของเรา  เห็นมรรค- 
ทัสนะ๑ดวยจิตท่ีต้ังไวชอบแลว  ความสิเนหาในบุตรไหน ๆ  ไมเกิด 
เลย,  จิตเทานั้น  ซึ่งเปนไปในภายในของสัตวเหลาน้ี  ยอมใหสมบัติ 
ที่มารดาบิดาไมอาจทําใหได"  ดังน้ีแลว  จึงตรัสพระคาถาน้ีวา 
        "มารดาบิดา  ก็หรือวาญาติเหลาอื่น   ไมพึงทํา 
        เหตุนั้น  (ใหได),  (แต)  จิตอันต้ังไวชอบแลว 
        พึงทําเขาใหประเสริฐกวาเหตุนั้น." 
                                          [แกอรรถ] 
        บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  น  ต  ความวา  มารดาบิดา  (และ) 
ญาติเหลาอ่ืน  ไมพึงทําเหตุนั้นไดเลย. 
 
๑.  อีกนยัหนึ่ง  มม  ปุตฺตสฺส  สัมพันธเขากับ  สิเนโห  แปลวา  บุตรของรา ไมมีความ 
สิเนหาในบุตรไหน ๆ จําเดิมแตเวลาท่ีเธอเห็นมรรคทัสนะดวยจิตท่ีตั้งไวชอบแลว  มคฺค- 
ทสฺสน  เปนภาวทิสัมพันธ  ในทิฏกาลโต.  
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        บทวา   สมฺมาปณิหติ  คือ ชื่อวา  ต้ังไวชอบแลว  เพราะ 
ความเปนธรรมชาติต้ังไวชอบในกุศลกรรมบถ  ๑๐.  
        บาทพระคาถาวา  เสยฺยโส  น  ตโต  กเร  ความวา  พึงทํา 
คือยอมทําเขาใหประเสริฐกวา  คือเลิศกวา ไดแกใหยิ่งกวาเหตุนั้น. 
        จริงอยู  มารดาบิดา  เมื่อจะใหทรัพยแกบุตรทั้งหลาย  ยอม 
อาจใหทรัพยสําหรับไมตองทําการงานแลวเลี้ยงชีพโดยสบาย  ในอัตภาพ 
เดียวเทาน้ัน,   ถึงมารดาบิดาของนางวิสาขา   ผูมีทรัพยมากมายถึง 
ขนาด   มีโภคะมากมาย  ไดใหทรัพยสําหรับเลี้ยงชีพโดยสบายแกนาง 
ในอัตภาพเดียวเทาน้ัน,   ก็อันธรรมดามารดาบิดา   ที่จะสามารถให 
สิริคือความเปนพระเจาจักรพรรดิในทวีปทั้ง  ๔  ยอมไมมีแกบุตร 
ทั้งหลาย.  จะปวยกลาวไปไย  (ถึงมารดาบิดาผูที่สามารถให)  ทิพย- 
สมบัติหรือสมบัติมีปฐมฌานเปนตน  (จักมีเลา),  ในการใหโลกุตตร- 
สมบัติ  ไมตองกลาวถึงเลย.   แตวาจิตท่ีต้ังไวชอบแลวยอมอาจใหสมบัติ 
นี่แมทั้งหมดได,  เพราะฉะนั้น  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  "เสยฺยโส 
น  ตโต  กเร." 
        ในเวลาจบเทศนา  ชนเปนอันมาก  บรรลุอริยผลท้ังหลาย  มี 
โสดาปตติผลเปนตน.  เทศนาไดเปนประโยชนแกมหาชน  ดงัน้ีแล. 
                             เรื่องพระโสไรยเถระ   จบ. 
                              จิตตวรรค  วรรณนา  จบ 
                                   วรรคท่ี  ๓  จบ. 


