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 ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นธรรมที่บริบูรณ์ กว้างขวาง  
เหมาะกับคนทุกวิชาชีพ ทุกจริต การละเลยธรรมะของพระศาสดา ทำให้เกิด
การตีความธรรมะไปตามจริตและอวิชชาของตน ธรรมจึงแคบลง บิดเบือน
ไปทีละน้อย ซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงเรียกว่าสัทธรรมปฏิรูป อันเป็นเหตุแห่ง
ความเสื่อมของพระธรรม

 แสงธรรมแห่งพระไตรปิฎก คือโครงการพระไตรปิฎกเสียง จัดทำขึ้น 
โดยมูลนิธิอุทยานธรรม เพื่อมุ่งธำรงธรรมของพระศาสดา และรักษาธรรม
บริสุทธิ์ ให้คงอยู่คู่โลกสืบไป โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ ต้องการให้
พุทธศาสนิกชน ทุกเพศ ทุกวัย เข้าถึงคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
โดยตรง ด้วยรูปแบบสื่อเสียง เพื่อให้เกิดอรรถรสและธรรมรส

 มูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพุทธชนทั้งหลาย จะใช้สื่อพุทธธรรมนี้อย่าง
แพร่หลายในชีวิตประจำวัน เพื่อเหนี่ยวนำให้เกิดอริยชนเพิ่มมากขึ้น
 
 ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับโครงการแสงธรรมแห่งพระไตรปิฎก มูลนิธิ
อุทยานธรรม tripitaka@uttayarndham.org
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 อรหันตธรรมบท เป็นบทธรรมและความเป็นมาแห่งพระอรหันต์
สมัยพุทธกาล ที่แสดงบุญญาภินิหาร วิบากกรรม และปฏิปทาในการ
บำเพ็ญเพียรของแต่ละท่าน จนบรรลุอรหัตตผล เป็นทั้งแบบอย่าง 
เป็นทั้งอุทาหรณ์อันชัดเจน แก่ท่านพุทธชนทั้งหลายในการเลือก
ปฏิปทาที่เหมาะสมกับตน
 
 เมื่อท่านอ่านอรหันตธรรมบทนี้ พึงวิปัสสนากฎแห่งกรรม  
พุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ สังฆานุภาพ และอนุโมทนากับทุกท่าน 
ที่บรรลุธรรม เพื่อเจริญปัญญาพละและนิพพานปัจจัย ให้บริสุทธิ์
บริบูรณ์ยิ่งขึ้น
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กุลบุตร ๒ คน ชาวเมืองสาวัตถี เป็นสหายกัน ไปยังวิหาร  
ฟังพระธรรมเทศนาของพระศาสดาแล้ว ละกามทั้งหลาย ถวาย
ชีวิตในพระศาสนาของพระศาสดา บวชในสำนักพระอาจารย์
และพระอุปัชฌาย์ตลอด ๕ ปี พวกเขาเข้าไปเฝ้าพระศาสดา  

ทูลถามถึงธุระในพระศาสนา เมื่อได้ฟังวิปัสสนาธุระและคันถธุระ
โดยพิสดารแล้ว ภิกษุรูปหนึ่งกราบทูลว่า 

 “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์บวชเมื่อแก่ ไม่สามารถจะบำเพ็ญ
คันถธุระได้ แต่จะบำเพ็ญวิปัสสนาธุระ”

 ดังนี้แล้ว ทูลให้พระศาสดาตรัสบอกวิปัสสนาจนถึงพระอรหัต แล้ว
พากเพียรพยายาม จนบรรลุพระอรหัตพร้อมกับด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลาย 

 ฝ่ายภิกษุอีกรูปหนึ่ง คิดว่า 

 “เราจะบำเพ็ญคันถธุระ”

 ดังนี้แล้ว เรียนพระพุทธพจน์ คือพระไตรปิฎกโดยลำดับ กล่าวธรรม 
สวดสรภัญญะในสถานที่ตนไปแล้ว ๆ เที่ยวบอกธรรมแก่ภิกษุ ๕๐๐ รูป  
ได้เป็นอาจารย์ของคณะใหญ่ ๑๘ คณะ 

 ภิกษุทั้งหลายเรียนพระกัมมัฏฐานในสำนักพระศาสดาแล้ว ไปสู่ที่อยู่
ของพระเถระรูปแรก บำเพ็ญวิปัสสนา ตั้งอยู่ในโอวาทของท่าน แล้วได้
บรรลุพระอรหัต จึงนมัสการพระเถระ เรียนว่า 

 “กระผมทั้งหลายใคร่จะเฝ้าพระศาสดา”

 พระเถระกล่าวว่า 

 “ไปเถิด ผู้มีอายุ ท่านทั้งหลายจงถวายบังคม 
พระศาสดา นมัสการพระมหาเถระทั้ง ๘๐ รูป ตามคำของเรา 
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จงบอกกะพระเถระผู้สหายของเราบ้างว่า ท่านอาจารย์ของกระผมทั้งหลาย 
นมัสการท่าน” 

 ดังนี้แล้ว ส่งไป ภิกษุเหล่านั้นไปสู่วิหาร ถวายบังคมพระศาสดา  
และนมัสการพระอสีติมหาเถระแล้ว ไปสู่สำนักพระคันถิกเถระ เรียนว่า 

 “ท่านขอรับ ท่านอาจารย์ของพวกกระผม นมัสการถึงท่าน”

 พระคันถิกเถระถามว่า 

 “อาจารย์ของพวกท่าน นั่นเป็นใคร” 

 ภิกษุเหล่านั้นเรียนว่า 

 “เป็นภิกษุผู้สหายของท่าน ขอรับ”

 เมื่อพระวิปัสสกเถระส่งข่าวเยี่ยมอย่างนี้เรื่อย ๆ พระคันถิกเถระอดทน
อยู่ได้เพียงเล็กน้อย ภายหลังไม่สามารถจะอดทนอยู่ได้ เมื่อพวกอาคันตุก-
ภิกษุเรียนว่า
 “ท่านอาจารย์ของพวกกระผม นมัสการถึงท่าน”

 ท่านจึงกล่าวว่า 

 “อาจารย์ของพวกท่าน นั่นเป็นใคร”

 “เป็นภิกษุผู้สหายของท่าน ขอรับ”

 “ก็อะไรเล่าที่พวกท่านเรียนในสำนักของภิกษุนั้น บรรดานิกายมี 
ทีฆนิกาย เป็นต้น นิกายใดนิกายหนึ่งหรือ หรือบรรดาปิฎก ๓ ปิฎกใดปิฎก
หนึ่งหรือ ที่พวกท่านได้เรียนแล้ว”

 ดังนี้แล้ว คิดว่า
 “สหายของเราย่อมไม่รู้จักคาถาแม้ประกอบด้วย ๔ บท เธอถือบังสุกุล 
เข้าป่าตั้งแต่ในคราวบวชแล้ว ยังได้อันเตวาสิกมากมาย ในกาลที่เธอมา 
เราจะถามปัญหาดู”
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 ในกาลต่อมา พระวิปัสสกเถระได้มาเฝ้าพระศาสดา ท่านเก็บบาตรจีวร
ไว้ในสำนักพระเถระผู้สหายแล้ว ไปถวายบังคมพระศาสดา และนมัสการ
พระอสีติมหาเถระ แล้วก็กลับมายังที่อยู่ของพระเถระผู้สหาย ลำดับนั้น   
พระคันถิกเถระให้ภิกษุทั้งหลายทำวัตรแก่ท่าน แล้วถือเอาอาสนะมีขนาด
เท่ากัน นั่งอยู่ ด้วยตั้งใจว่า จักถามปัญหา
 ขณะนั้น พระศาสดาทรงทราบว่า 

 “คันถิกภิกษุนี้ จะเบียดเบียนบุตรของเรา แล้วจะเกิดในนรก”

 ด้วยทรงเอ็นดูในเธอ พระศาสดาเสด็จไปสู่สถานที่ที่พระเถระทั้งสอง 
นั่งอยู่ ประทับนั่งเหนือพุทธอาสน์ที่เธอจัดไว้ ก็แลครั้นประทับนั่งแล้ว จึงตรัส
ถามปัญหาในปฐมฌานกะคันถิกภิกษุ ครั้นเมื่อเธอทูลตอบไม่ได้ จึงตรัสถาม
ปัญหาในรูปสมาบัติและอรูปสมาบัติทั้งแปด ตั้งแต่ทุติยฌานเป็นต้นไป  
พระคันถิกเถระก็มิอาจทูลตอบได้แม้ข้อเดียว พระวิปัสสกเถระทูลตอบ
ปัญหานั้นได้ทั้งหมด ทีนั้น พระศาสดาตรัสถามปัญหาในโสดาปัตติมรรค
กับพระคันถิกเถระ พระคันถิกเถระก็มิสามารถทูลตอบได้ แต่นั้นจึงตรัสถาม
กะพระขีณาสพเถระ พระเถระก็ทูลตอบได้
 พระศาสดาทรงชมเชยว่า
 “ดีละ ๆ”

 แล้วตรัสถามปัญหาในมรรคที่เหลือทั้งหลายโดยลำดับ พระคันถิกเถระ
ก็มิอาจทูลตอบปัญหาได้สักข้อเดียว ส่วนพระขีณาสพทูลตอบปัญหาที่ตรัส
ถามแล้ว ๆ ได้ พระศาสดาได้ประทานสาธุการแก่พระขีณาสพนั้นในฐานะทั้ง
สี่ เทวดาทั้งหมด ตั้งต้นแต่ภุมเทวดา จนถึงพรหมโลก นาค และครุฑ ได้ฟัง
สาธุการนั้นแล้ว ก็ได้ให้สาธุการ พวกอันเตวาสิกและสัทธิวิหาริกของพระ
คันถิกเถระได้สดับสาธุการนั้นแล้ว จึงกล่าวโทษพระศาสดาว่า 

 “พระศาสดาทรงทำกรรรมอะไรนี่ พระองค์ได้ประทานสาธุการแก่     
พระวิปัสสกเถระผู้ไม่รู้อะไร ๆ ในฐานะทั้งสี่ ส่วนท่านอาจารย์ของพวกเรา
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ผู้ทรงจำพระปริยัติธรรมไว้ได้ทั้งหมด เป็นหัวหน้าภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูป 
พระองค์มิได้ทรงทำความสรรเสริญแก่ท่านเลย”

 ลำดับนั้น พระศาสดาตรัสถามภิกษุเหล่านั้นว่า 

 “ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอกล่าวอะไรกันนี่”

 เมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลเนื้อความนั้นแล้ว ตรัสว่า 

 “ภิกษุทั้งหลาย อาจารย์ของพวกเธอ เช่นกับผู้รักษาโคทั้งหลาย เพื่อค่า
จ้างในศาสนาของเรา ส่วนบุตรของเรา เช่นกับเจ้าของ ผู้บริโภคปัญจโครส
ตามชอบใจ” 

 ดังนี้แล้ว ได้ภาษิตพระคาถาเหล่านี้ว่า

  “หากว่านรชนกล่าวพระพุทธพจน์อันมีประโยชน์เกื้อกูล แม้มาก 
  แต่เป็นผู้ประมาทแล้ว ไม่ทำตามพระพุทธพจน์นั้นไซร้ 
  เขาย่อมไม่เป็นผู้มีส่วนแห่งสามัญผล 
  เหมือนคนเลี้ยงโค นับโคทั้งหลายของชนเหล่าอื่น 
  ย่อมเป็นผู้ไม่มีส่วนแห่งปัญจโครส ฉะนั้น

  หากว่านรชนกล่าวพระพุทธพจน์อันมีประโยชน์เกื้อกูล แม้น้อย 
  แต่เป็นผู้มีปกติประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมไซร้ 
  เขาละราคะ โทสะ และโมหะแล้ว 
  รู้ชอบ มีจิตหลุดพ้นดีแล้ว 
  หมดความยึดถือในโลกนี้หรือในโลกหน้า 
  เขาย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งสามัญผล”

 พระศาสดาทรงรวบยอดแห่งเทศนาด้วยพระอรหัต เหมือนนายช่างถือ
เอายอดแห่งเรือนด้วยยอดแก้วฉะนั้น ดังนี้แล 
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 ในกาลจบคาถา คนเป็นอันมากได้เป็นอริยบุคคลมีพระโสดาบัน 
เป็นต้น เทศนามีประโยชน์แก่มหาชน ดังนี้แล
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ภิกษุผู้เป็นราชโอรสในแคว้นวัชชี สละราชสมบัติที่ถึงแล้วตาม
วาระ แล้วบวชในกรุงเวสาลี
เมื่อทั่วทั้งพระนครประดับแล้วด้วยเครื่องประดับทั้งหลาย         
มีธงชัยและธงแผ่นผ้าเป็นต้น กระทำให้เนื่องเป็นอันเดียวกันกับ

ชั้นจาตุมหาราช เมื่อวาระเป็นที่เล่นมหรสพตลอดคืนยังรุ่ง ในวันเพ็ญเป็นที่
บานแห่งดอกโกมุทเป็นไปอยู่ ได้ยินเสียงกึกก้องแห่งดนตรี มีกลองเป็นต้น 
ที่เขาตีแล้ว และเสียงดนตรีมีพิณเป็นต้นที่เขาประโคมแล้ว เมื่อพระราชาเจ็ด
พันเจ็ดร้อยเจ็ดพระองค์ และข้าราชบริพารทั้งหลาย มีอุปราชและเสนาบดี
เป็นต้น ของพระราชาเหล่านั้นก็มีจำนวนเท่านั้นเหมือนกัน ซึ่งมีอยู่ใน      
กรุงเวสาลี ประดับประดาแล้ว ก้าวลงสู่ถนนเพื่อต้องการจะเล่นนักษัตร
 ภิกษุนั้นจงกรมอยู่ที่จงกรม ใหญ่ประมาณ ๖๐ ศอก เห็นพระจันทร์เต็ม
ดวง เด่นอยู่ในกลางท้องฟ้า ยืนพิงแผ่นกระดาน ณ ที่สุดจงกรมแล้ว มองดู
อัตภาพประดุจไม้ที่เขาทิ้งไว้ในป่า เพราะความที่ตนเว้นแล้วจากผ้าโพกและ
เครื่องอลังการ คิดอยู่ว่า 

 “คนอื่นที่เลวกว่าเรา มีอยู่หรือหนอ”

 แม้ประกอบด้วยคุณ มีการอยู่ป่าเป็นวัตรตามปกติ แต่ในขณะนั้น      
ถูกความไม่ยินดียิ่งบีบคั้น จึงกล่าวอย่างนั้น 

 เทวดาผู้สิงอยู่ในไพรสณฑ์นั้นได้ยินคาถานี้ ประสงค์ว่า จักให้ภิกษุนี้
สังเวช จึงกล่าวว่า 

 “ท่านผู้เดียวอยู่ในป่า เหมือนไม้ที่เขาทิ้งไว้ในป่า ชนเป็นอันมาก  
ย่อมกระหยิ่มต่อท่านนั้น ราวกะว่าพวกสัตว์นรกกระหยิ่มต่อ
ชนทั้งหลายผู้ไปสู่สวรรค์”
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 ในวันรุ่งขึ้น เขาเข้าไปเฝ้าพระศาสดา ถวายบังคมแล้วนั่ง 

 พระศาสดาทรงทราบเรื่องนั้นแล้ว ประสงค์จะประกาศความที่ฆราวาส
เป็นทุกข์ จึงทรงรวบรวมทุกข์ ๕ อย่าง แล้วตรัสพระคาถานี้ว่า

  “การบวชก็ยาก การยินดีก็ยาก 
  เรือนที่ปกครองไม่ดีให้เกิดทุกข์ 
  การอยู่ร่วมกับผู้ไม่เสมอกันเป็นทุกข์ 
  ผู้เดินทางไกลก็ถูกทุกข์ติดตาม 
  เพราะฉะนั้น ไม่พึงเป็นผู้เดินทางไกล 
  และไม่พึงเป็นผู้อันทุกข์ติดตาม”

 ในกาลจบเทศนา ภิกษุนั้นเบื่อหน่ายในทุกข์ที่พระองค์ตรัสในฐานะ ๕ 
แล้ว ทำลายสังโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องต่ำ ๕ และอันเป็นส่วนเบื้องสูง ๕ ดำรง
อยู่ในพระอรหัตแล้ว ดังนี้แล 
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ภิกษุพวกหนึ่งได้มีความคิดอย่างนี้ว่า
"พวกเรามีศีลสมบูรณ์แล้ว พวกเราทรงซึ่งธุดงค์ พวกเราเป็น
พหูสูต พวกเราอยู่ในเสนาสนะอันสงัด พวกเราได้ฌาน       
พระอรหัตพวกเราจะได้ไม่ยาก พวกเราจักบรรลุพระอรหัต 

ในวันที่พวกเราปรารถนานั่นเอง”

 บรรดาภิกษุเหล่านั้น แม้ภิกษุผู้เป็นอนาคามี ได้มีความคิดเช่นนี้ว่า
 “พระอรหัต พวกเราได้ไม่ยาก”

 วันหนึ่ง ภิกษุเหล่านั้นเข้าไปเฝ้าพระศาสดา ถวายบังคม แล้วนั่งอยู่  
ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง พระศาสดาตรัสถามว่า 

 “ภิกษุทั้งหลาย กิจแห่งบรรพชิตของพวกเธอถึงที่สุดแล้วหรือหนอ”

 ภิกษุเหล่านั้นต่างก็กราบทูลอย่างนี้ว่า 

 “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พวกข้าพระองค์มีศีลสมบูรณ์แล้ว พวก         
ข้าพระองค์ทรงซึ่งธุดงค์ พวกข้าพระองค์เป็นพหูสูต พวกข้าพระองค์อยู่ใน
เสนาสนะอันสงัด พวกข้าพระองค์ได้ฌาน พวกข้าพระองค์เชื่อว่า จักบรรลุ
พระอรหัตได้ในวันที่ปรารถนานั่นเอง”

 พระศาสดาทรงสดับถ้อยคำของภิกษุเหล่านั้นแล้ว ตรัสว่า
 “ภิกษุทั้งหลาย ชื่อว่าภิกษุจะเห็นว่าทุกข์ในภพของพวกเราน้อย  
ด้วยคุณสักว่า ความเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ เป็นต้น หรือด้วยคุณสักว่า  
ความสุขของพระอนาคามี ไม่ควร เมื่อยังไม่ถึงความสิ้นอาสวะ ก็ไม่พึงให้
ความคิดเกิดขึ้นว่า เราถึงสุขแล้ว” 

 ดังนี้แล้ว ได้ตรัสพระคาถาว่า
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  “ภิกษุยังไม่ถึงความสิ้นอาสวะ อย่าเพิ่งวางใจ 
  ด้วยเหตุสักว่าศีลและวัตร ด้วยความเป็นพหูสูต 
  ด้วยอันได้สมาธิ ด้วยอันนอนในที่สงัด
   หรือด้วยเหตุเพียงรู้ว่า 
  เราถูกต้องสุขในเนกขัมมะ ซึ่งปุถุชนเสพไม่ได้แล้ว”

 ในกาลจบเทศนา ภิกษุเหล่านั้นตั้งอยู่ในพระอรหัต เทศนาได้มี
ประโยชน์แม้แก่บุคคลผู้มาประชุมกัน ดังนี้แล
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กุลบุตรชาวกรุงสาวัตถีประมาณ ๕๐๐ คน บวชในสำนักพระ
ศาสดา เรียนกัมมัฏฐานแล้วได้ไปสู่ป่า ในบรรดาภิกษุเหล่านั้น 
มีเพียงรูปหนึ่งพักอยู่ในกรุงสาวัตถีนั้นเอง ที่เหลือทำ 
สมณธรรมอยู่ในป่า บรรลุพระอรหัตแล้ว คิดว่า

	 “พวกเราจักกราบทูลคุณอันเราได้แล้วแด่พระศาสดา”

	 พวกท่านได้กลับไปยังกรุงสาวัตถี

	 อุบาสกคนหนึ่งเห็นภิกษุเหล่านั้นเที่ยวบิณฑบาตอยู่ในหมู่บ้านแห่ง
หนึ่ง ห่างจากกรุงสาวัตถีประมาณโยชน์หนึ่ง จึงต้อนรับภิกษุเหล่านั้นด้วย
ยาคูและภัต ฟังอนุโมทนาแล้ว จึงนิมนต์เพื่อฉันในวันรุ่งขึ้น 

	 ภิกษุเหล่านั้นไปถึงกรุงสาวัตถีในวันนั้นเอง เก็บบาตรและจีวร  
ในเวลาเย็นได้เข้าไปเฝ้าพระศาสดา ถวายบังคมแล้วนั่งอยู่ พระศาสดา
ทรงแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับภิกษุเหล่านั้น ได้ทรงทำการต้อนรับ

	 ขณะนั้น ภิกษุผู้สหายของภิกษุเหล่านั้น ผู้ยังอยู่ในกรุงสาวัตถี คิดว่า 

	 “เมื่อพระศาสดาทรงทำการต้อนรับภิกษุเหล่านี้ ย่อมไม่ตรัสปราศรัย
กับเรา เพราะมรรคและผลของเราไม่มี วันนี้แหละ เราบรรลุพระอรหัตแล้ว 
จักให้พระศาสดาตรัสปราศรัยกับเรา”

	 ภิกษุเหล่านั้นทูลพระศาสดาว่า

	 “อุบาสกคนหนึ่งได้นิมนต์ข้าพระองค์เพื่อฉันเช้าในวันพรุ่งนี้           
ข้าพระองค์จักไปที่นั่นแต่เช้าตรู่”

	 ภิกษุผู้สหายของภิกษุเหล่านั้น เดินจงกรมตลอดคืน
ยันรุ่ง เพราะความง่วง เธอจึงล้มลงที่แผ่นหินแผ่นหนึ่งที่
ปลายทางจงกรม กระดูกขาแตก เธอร้องด้วยเสียงดัง  
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พวกภิกษุผู้เป็นสหายจำเสียงเธอได้ ต่างวิ่งมาช่วยเหลือพยาบาลอยู่ จนไม่
อาจไปในที่ที่อุบาสกนั้นนิมนต์ไว้ให้ทันได้

	 พระศาสดาตรัสกะภิกษุเหล่านั้นว่า

	 “ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอไม่ไปสู่บ้านเพื่อภิกษาหรือ”

	 ภิกษุเหล่านั้นทูลรับว่า

	 “อย่างนั้น พระพุทธเจ้าข้า”

	 แล้วกราบทูลเรื่องนั้น พระศาสดาตรัสว่า

	 “ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั่นทำอันตรายลาภของพวกเธอในบัดนี้เท่านั้น
หามิได้ แม้ในกาลก่อน เธอก็ได้ทำแล้วเหมือนกัน”

	 เมื่อภิกษุเหล่านั้นทูลวิงวอน พระศาสดาทรงนำอดีตนิทานมา ตรัสชาดก
ให้พิสดารว่า 

 

วรุณชาดกที่ ๑ ว่าด้วย การทำไม่ถูกขั้นตอน

	 ในอดีตกาล พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นอาจารย์ทิศาปาโมกข์  
ให้มาณพ ๕๐๐ คน เล่าเรียนศิลปะอยู่ในเมืองตักกสิลา แคว้นคันธาระ

	 ครั้นวันหนึ่ง มาณพเหล่านั้นพากันไปป่าเพื่อหาฟืน รวบรวมฟืนไว้  
ในมาณพเหล่านั้น มีมาณพผู้เกียจคร้านอยู่คนหนึ่ง เห็นต้นกุ่มใหญ่ สำคัญ
ว่าต้นไม้นี้เป็นต้นไม้แห้ง คิดว่า

	 “เรานอนเสียชั่วครู่หนึ่งก่อนก็ได้ แล้วค่อยขึ้นต้นกุ่ม หักฟืนทิ้งลงมา 
แล้วหอบเอาไป”

	 เขาจึงปูลาดผ้าห่มลงนอนกรนหลับสนิท ส่วนมาณพอื่นพากันผูกฟืนเป็น
มัด ๆ แล้วแบกมา เอาเท้ากระทืบมาณพนั้นที่หลัง ปลุกให้ตื่น แล้วพากันไป 
มาณพผู้เกียจคร้าน ลุกขึ้นขยี้ตาจนหายง่วงแล้วก็ปีนขึ้นต้นกุ่ม จับกิ่งเหนี่ยว
มาตรงหน้าตน พอหักแล้ว ปลายไม้ที่ลัดขึ้นได้ดีดเอานัยน์ตาของเขาแตก 
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เขาเอามือข้างหนึ่งปิดตา ข้างหนึ่งหักฟืนสด ๆ ลงจากต้น มัดเป็นมัดแบกไป
โดยเร็ว แล้วเอาไปทิ้งทับบนฟืนที่พวกมาณพเหล่านั้นกองกันไว้

	 ก็ในวันนั้น ตระกูลหนึ่งในชนบทได้นิมนต์อาจารย์ในวันพรุ่งนี้ อาจารย์
จึงกล่าวกะพวกมาณพว่า 

	 “พ่อทั้งหลาย พรุ่งนี้ต้องไปหมู่บ้านตำบลหนึ่ง พวกเธอต้องกินอาหาร
ก่อน ต้องให้ทาสีต้มข้าวแต่เช้าตรู่ ไปที่นั่นแล้ว เอาสิ่งที่เขาให้แล้วรีบกลับ
มา”

	 พวกมาณพเหล่านั้นปลุกทาสีให้ลุกขึ้นหุงข้าวต้มแต่เช้าตรู่ สั่งว่า

	 “เจ้าจงรีบหุงข้าวต้มให้กับพวกเราโดยเร็ว”

	 ทาสีนั้นไปหอบฟืนไม้กุ่มสดไป แม้จะพยายามก็ไม่อาจจุดไฟให้ลุกได้ 
จนดวงอาทิตย์ขึ้น พวกมาณพคิดว่า

	 “สายนักแล้ว บัดนี้ พวกเราไม่อาจจะไปได้”

	 จึงพากันไปสำนักท่านอาจารย์ ท่านอาจารย์ถามว่า

	 “พ่อเอ๋ย พวกเจ้าไม่ได้ไปกันดอกหรือ”

	 พวกมาณพตอบว่า

	 “ครับ ท่านอาจารย์ พวกกระผมไม่ได้ไป”

	 “เพราะเหตุไร”

	 “เมื่อวาน มาณพเกียจคร้านโน่นไปป่าหาฟืนกับพวกผม ได้นอนหลับ
เสียที่โคนกุ่ม เมื่อตื่นจึงรีบขึ้นไปเก็บฟืน ถูกไม้ดีดจนตาแตก เขาได้หอบเอา
ไม้สดมาโยนไว้ข้างบนฟืนที่พวกผมหามา คนต้มข้าวขนเอาฟืนสด ๆ นั้นไป 
ด้วยสำคัญว่าเป็นฟืนแห้ง จนดวงอาทิตย์ขึ้นสูงก็ไม่อาจก่อไฟให้ติดได้ ด้วย
เหตุนี้จึงเป็นอุปสรรคต่อการเดินทาง”

	 ท่านอาจารย์ฟังสิ่งที่มาณพกระทำผิดพลาดแล้ว กล่าวว่า
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	 “ความเสื่อมเสียเห็นปานนี้ย่อมมีได้ เพราะอาศัยกรรมของพวก
อันธพาล” 

	 แล้วกล่าวคาถานี้ ความว่า

	 “กิจที่จะต้องรีบกระทำก่อน ผู้ใดใคร่จะกระทำภายหลัง ผู้นั้นย่อม 
เดือดร้อนในภายหลัง เหมือนมาณพหักไม้กุ่ม เดือดร้อนอยู่”

	 พระโพธิสัตว์กล่าวเหตุนี้แก่เหล่ามานพด้วยประการฉะนี้ แล้วกระทำ 
บุญ มีทานเป็นต้น ในสุดท้ายแห่งชีวิตก็ไปตามครรลองของกรรม

***

	 พระศาสดา ครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้ว ตรัสว่า 

	 “ดูกรภิกษุทั้งหลาย มิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้น ที่ภิกษุนี้กระทำอันตรายต่อ
การเดินทางของพวกเธอ แม้ในครั้งก่อนก็ได้กระทำแล้วเหมือนกัน ดังนี้”

	 ทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้ว ทรงสืบอนุสนธิ ประชุมชาดกว่า

	 “มาณพผู้ถึงแก่นัยน์ตาแตกในครั้งนั้น ได้มาเป็นภิกษุผู้กระดูกขาแตก
ในบัดนี้ มาณพที่เหลือมาเป็นพวกเธอ ส่วนพราหมณ์ผู้อาจารย์ได้มาเป็นเรา
ตถาคต ฉะนี้แล”

	 ดังนี้แล้วได้ตรัสว่า

	 “ภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลใดไม่ทำความขยัน ในกาลที่ควรขยัน เป็นผู้มี
ความดำริอันจมแล้ว เป็นผู้เกียจคร้าน บุคคลนั้นย่อมไม่บรรลุคุณวิเศษมี
ฌานเป็นต้น”

	 ดังนี้แล้ว จึงตรัสพระคาถานี้ว่า
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	 	 “ก็บุคคลยังหนุ่มแน่นมีกำลัง
	 	 แต่ไม่ขยันในกาลที่ควรขยัน เข้าถึงความเป็นผู้เกียจคร้าน
 	 	 มีใจประกอบด้วยความดำริอันจมแล้ว ขี้เกียจ เกียจคร้าน
	 	 ย่อมไม่ประสบทางด้วยปัญญา”

	 ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผล
เป็นต้น ดังนี้แล
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“ËéÒ¤Ò·ÕèºØ¤¤Å Ñ̈ºäÁè´Õ ÂèÍÁµÒÁºÒ´Á×Í¹Ñè¹àÍ§ ©Ñ¹ã´
¤Ø³à¤Ã×èÍ§à»ç¹ÊÁ³Ð·ÕèºØ¤¤ÅÅÙº¤ÅÓäÁè´Õ

ÂèÍÁ¤ÃèÒà¢Òä»ã¹¹Ã¡ ©Ñ¹¹Ñé¹

¡ÒÃ§Ò¹ÍÂèÒ§ã´ÍÂèÒ§Ë¹Öè§·ÕèÂèÍËÂèÍ¹
ÇÑµÃã´·ÕèàÈÃéÒËÁÍ§ 

¾ÃËÁ¨ÃÃÂì·ÕèÃÐÅÖ¡´éÇÂ¤ÇÒÁÃÑ§à¡ÕÂ¨
 ¡ÃÃÁ·Ñé§ÊÒÁÍÂèÒ§¹Ñé¹ ÂèÍÁäÁèÁÕ¼ÅÁÒ¡

ËÒ¡ÇèÒºØ¤¤Å¾Ö§·Ó¡ÃÃÁã´ ¤ÇÃ·Ó¡ÃÃÁ¹Ñé¹ãËé¨ÃÔ§
¤ÇÃºÒ¡ºÑè¹·Ó¡ÃÃÁ¹Ñé¹ãËéÁÑè¹

à¾ÃÒÐÇèÒÊÁ³¸ÃÃÁà¤Ã×èÍ§ÅÐàÇé¹·ÕèÂèÍËÂèÍ¹ ÂÔè§à¡ÅÕèÂ Ø̧ÅÕÅ§”

~ ¹ÔÃÂÇÃÃ¤ ~



ภิกษุรูปหนึ่งได้เด็ดหญ้าต้นหนึ่งโดยไม่ได้ตั้งใจ เมื่อความรังเกียจ
เกิดขึ้น เขาจึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่ง บอกความที่กรรม 
อันตนทำ แล้วถามว่า

“ผู้มีอายุ ภิกษุใดเด็ดหญ้า โทษอะไรย่อมมีแก่ภิกษุนั้น”

 ลำดับนั้น ภิกษุอีกรูปหนึ่งได้กล่าวกะเธอว่า
 “ท่านทำความสำคัญว่า โทษอะไร ๆ มี เพราะเหตุที่ท่านเด็ดหญ้า  
โทษอะไร ๆ ย่อมไม่มี เพราะท่านแสดงแล้ว โทษย่อมพ้นได้”

 เมื่อเห็นไม่มีโทษ ในเวลาต่อมาเขาจึงได้ตั้งใจถอนหญ้าด้วยมือทั้งสอง
ข้าง ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระศาสดา
 พระศาสดาทรงติเตียนภิกษุนั้นโดยอเนกปริยาย เมื่อทรงแสดงธรรมได้
ทรงภาษิตพระคาถาเหล่านี้ว่า

  “หญ้าคาที่บุคคลจับไม่ดี ย่อมตามบาดมือนั่นเอง ฉันใด
  คุณเครื่องเป็นสมณะที่บุคคลลูบคลำไม่ดี
  ย่อมคร่าเขาไปในนรก ฉันนั้น

  การงานอย่างใดอย่างหนึ่งที่ย่อหย่อน
  วัตรใดที่เศร้าหมอง พรหมจรรย์ที่ระลึกด้วยความรังเกียจ
  กรรมทั้งสามอย่างนั้น ย่อมไม่มีผลมาก

  หากว่าบุคคลพึงทำกรรมใด ควรทำกรรมนั้นให้จริง
  ควรบากบั่นทำกรรมนั้นให้มั่น
  เพราะว่าสมณธรรมเครื่องละเว้นที่ย่อหย่อน
  ยิ่งเกลี่ยธุลีลง”
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  ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผล
เป็นต้น ภิกษุแม้นั้นดำรงอยู่ในความสังวร ภายหลังเจริญวิปัสสนา บรรลุ
พระอรหัต ดังนี้แล
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“¤ÇÒÁà¡Ô´¢Öé¹áËè§¾ÃÐ¾Ø·¸à é̈Ò·Ñé§ËÅÒÂ à»ç¹àËµØ¹ÓÊØ¢ÁÒ
¡ÒÃáÊ´§¸ÃÃÁ¢Í§ÊÑµºØÃØÉ à»ç¹àËµØ¹ÓÊØ¢ÁÒ
¤ÇÒÁ¾ÃéÍÁà¾ÃÕÂ§¢Í§ËÁÙè à»ç¹àËµØ¹ÓÊØ¢ÁÒ

¤ÇÒÁà¾ÕÂÃ¢Í§ª¹¼Ùé¾ÃéÍÁà¾ÃÕÂ§¡Ñ¹ à»ç¹àËµØ¹ÓÊØ¢ÁÒ”

~ ¾Ø·¸ÇÃÃ¤ ~



วันหนึ่ง ภิกษุ ๕๐๐ รูปนั่งในศาลาเป็นที่บำรุง สนทนากันว่า
“ผู้มีอายุทั้งหลาย อะไรหนอแล เป็นสุขในโลกนี้” 

บรรดาภิกษุเหล่านั้น บางพวกกล่าวว่า
“ชื่อว่าสุข เช่นกับด้วยสุขในราชสมบัติ ย่อมไม่มี”

 บางพวกกล่าวว่า 

 “ชื่อว่าสุข เช่นกับด้วยสุขในกาม ย่อมไม่มี”

 บางพวกกล่าวว่า 

 “ชื่อว่าสุข เช่นกับด้วยสุขอันเกิดจากการบริโภคข้าวสาลีและเนื้อ  
ย่อมไม่มี”

 พระศาสดาเสด็จมาสู่ที่ ๆ ภิกษุเหล่านั้นนั่ง แล้วตรัสถามว่า 

 “ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้พวกเธอนั่งประชุมกันด้วยถ้อยคำอะไรหนอ”

 ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลเรื่องราวแล้ว พระศาสดาจึงตรัสว่า 

 “ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอกล่าวอะไร ก็ความสุขนี้แม้ทั้งหมด นับเนื่อง
ด้วยทุกข์ในวัฏฏะทั้งนั้น แต่เหตุนี้เท่านั้น คือ ความเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้า 
การฟังธรรม ความพร้อมเพรียงของหมู่ ความเป็นผู้ปรองดองกัน เป็นสุขใน
โลกนี้”

 ดังนี้แล้ว ตรัสพระคาถานี้ว่า
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  “ความเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย เป็นเหตุนำสุขมา
  การแสดงธรรมของสัตบุรุษ เป็นเหตุนำสุขมา
  ความพร้อมเพรียงของหมู่ เป็นเหตุนำสุขมา
  ความเพียรของชนผู้พร้อมเพรียงกัน เป็นเหตุนำสุขมา”

 ในกาลจบเทศนา ภิกษุเป็นอันมากตั้งอยู่ในอรหัตผลแล้ว เทศนาได้มี
ประโยชน์แม้แก่มหาชน ดังนี้แล
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“ºÑ³±ÔµÂèÍÁäÁè·ÓºÒ» à¾ÃÒÐàËµØáËè§µ¹
ÂèÍÁäÁè·ÓºÒ» à¾ÃÒÐàËµØáËè§ºØ¤¤ÅÍ×è¹

ºÑ³±ÔµäÁè¾Ö§»ÃÒÃ¶¹ÒºØµÃ
äÁè¾Ö§»ÃÒÃ¶¹Ò·ÃÑ¾Âì

 äÁè¾Ö§»ÃÒÃ¶¹ÒáÇè¹á¤Çé¹
äÁè¾Ö§»ÃÒÃ¶¹Ò¤ÇÒÁÊÓàÃç¨à¾×èÍµ¹â´ÂäÁèà»ç¹¸ÃÃÁ
ºÑ³±Ôµ¹Ñé¹¾Ö§à»ç¹¼ÙéÁÕÈÕÅ ÁÕ»ÑÒ µÑé§ÍÂÙèã¹¸ÃÃÁ”

~ »Ñ³±ÔµÇÃÃ¤ ~



ธรรมมิกอุบาสก ชาวเมืองสาวัตถี อยู่ครองเรือนโดยชอบธรรม 
อุบาสกนั้นเป็นผู้ใคร่จะบวช วันหนึ่งได้นั่งสนทนาปรารภความสุข
กับภรรยา จึงพูดว่า

“นางผู้เจริญ ฉันปรารถนาจะบวช”

 ภรรยาได้อ้อนวอนว่า
 “ขอท่านจงคอย จนกว่าดิฉันจะคลอดบุตรซึ่งอยู่ในท้องก่อนเถิด”

 เขาได้คอย เมื่อนางคลอดลูกแล้ว และลูกเดินได้แล้ว จึงอำลานางอีก 
นางได้วิงวอนว่า
 “ขอท่านจงคอย จนกว่าลูกของเราเจริญวัยเถิด”

 เขาคิดว่า
 “ไม่มีประโยชน์อะไรเสียแล้วที่เราจะลาหรือไม่ลา เราจักบวชละ”

 ดังนี้แล้ว จึงออกบวช ท่านเรียนกัมมัฏฐาน พากเพียรพยายามอยู่ ยังกิจ
แห่งบรรพชิตของตนให้สำเร็จแล้ว จึงกลับไปเมืองสาวัตถี เพื่อเยี่ยมบุตร
และภรรยาเก่าของท่าน แล้วได้แสดงธรรมกถาแก่บุตร
 บุตรของท่านได้ออกบวช ไม่นานนักก็ได้บรรลุพระอรหัต ฝ่ายภรรยา
เก่าของท่านคิดว่า
 “เราอยู่ครองเรือนเพื่อคนเหล่าใด คนเหล่านั้นได้ออกบวชหมดแล้ว  
จะมีประโยชน์อะไรจากการครองเรือนอีกเล่า เราจักบวชเหมือนกัน”

 นางไปขอบวชในสำนักภิกษุณี ก็แลครั้นบวชแล้วไม่นานเลย ก็ได้บรรลุ
พระอรหัต
 ภายหลังวันหนึ่ง พวกภิกษุสนทนากันขึ้นในธรรมสภา
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ว่า
 “ผู้มีอายุทั้งหลาย ธรรมิกอุบาสกออกบวช บรรลุพระอรหัตแล้ว ทั้งได้
เป็นที่พึ่งแก่บุตรและภรรยาก็เพราะความที่ตนตั้งอยู่ในธรรม”

 พระศาสดาเสด็จมาแล้ว ตรัสถามว่า
 “ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้พวกเธอนั่งประชุมกันด้วยเรื่องอะไรหนอ”

 เมื่อพวกภิกษุกราบทูลแล้ว จึงตรัสว่า
 “ภิกษุทั้งหลาย ธรรมดาว่าบัณฑิตไม่พึงปรารถนาความสำเร็จเพราะ
เหตุแห่งตน และไม่พึงปรารถนาความสำเร็จเพราะเหตุแห่งคนอื่น แต่พึงเป็น
ผู้ตั้งอยู่ในธรรม มีธรรมเป็นที่พึ่งโดยแท้”

 เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถานี้ว่า

  “บัณฑิตย่อมไม่ทำบาป เพราะเหตุแห่งตน
  ย่อมไม่ทำบาป เพราะเหตุแห่งบุคคลอื่น
  บัณฑิตไม่พึงปรารถนาบุตร ไม่พึงปรารถนาทรัพย์
  ไม่พึงปรารถนาแว่นแคว้น
  ไม่พึงปรารถนาความสำเร็จเพื่อตนโดยไม่เป็นธรรม
  บัณฑิตนั้นพึงเป็นผู้มีศีล มีปัญญา ตั้งอยู่ในธรรม”

 ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผล
เป็นต้น ดังนี้แล
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ÁÕáµè¤Ø³ÍÂèÒ§»ÃÐàÊÃÔ° äÁèÁÕâ·É·ÕèÅÒÁ¡”

~ »Ñ³±ÔµÇÃÃ¤ ~



พระราธะนั้น ในเวลาเป็นคฤหัสถ์ ได้เป็นพราหมณ์ตกยากอยู่ใน
กรุงสาวัตถี เขาคิดว่า 

“ประโยชน์อะไรด้วยการอยู่ครองเรือนของเรา เราจะบวช”

ดังนี้แล้ว ไปสู่วิหาร ดายหญ้า กวาดบริเวณ ถวายวัตถุมีน้ำล้าง
หน้าเป็นต้น แล้วอยู่ในวิหาร ภิกษุทั้งหลายได้สงเคราะห์เขาแล้วก็ตาม แต่ก็
ไม่ปรารถนาจะให้เขาบวช เมื่อเขาไม่ได้บวช จึงซูบผอม
 ต่อมาวันหนึ่ง พระศาสดาทรงตรวจดูสัตว์โลกในเวลาใกล้รุ่ง          
ทอดพระเนตรเห็นพราหมณ์นั้นแล้ว ทรงใคร่ครวญอยู่ว่า
 “เหตุอะไรหนอ”

 ดังนี้แล้ว ทรงทราบว่า
 “ราธพราหมณ์จักเป็นพระอรหันต์”

 ในเวลาเย็น เสด็จไปสู่สำนักของพราหมณ์ แล้วตรัสถามว่า 

 “พราหมณ์ เธอเที่ยวทำอะไรอยู่”

 เขากราบทูลว่า
 “ข้าพระองค์ทำวัตรปฏิบัติแก่ภิกษุทั้งหลายอยู่ พระพุทธเจ้าข้า”

 “เธอได้การสงเคราะห์จากสำนักของภิกษุเหล่านั้นหรือ”

 “ได้พระพุทธเจ้าข้า ข้าพระองค์ได้แต่เพียงอาหาร แต่ท่านไม่ให้ข้า
พระองค์บวช”

 พระศาสดารับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ในเพราะเรื่องนั้น
แล้ว ตรัสถามความนั้นแล้ว ตรัสถามว่า
 “ภิกษุทั้งหลาย ใคร ๆ ระลึกถึงคุณของพราหมณ์นี้ได้   
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มีอยู่บ้างหรือ”

 พระสารีบุตรเถระกราบทูลว่า
 “พระพุทธเจ้าข้า ข้าพระองค์ระลึกได้ เมื่อข้าพระองค์เที่ยวบิณฑบาตอยู่
ในกรุงราชคฤห์ พราหมณ์นี้ให้คนถวายภิกษาทัพพีหนึ่งที่เขานำมาเพื่อตน 
ข้าพระองค์ระลึกถึงคุณของพราหมณ์นี้ได้”

 “สารีบุตร ก็การที่เธอเปลื้องพราหมณ์ผู้มีอุปการะอันกระทำแล้วอย่างนี้
จากทุกข์ ไม่ควรหรือ”

 “ดีละ พระพุทธเจ้าข้า ข้าพระองค์จักให้เขาบวช”

 แล้วจึงให้พราหมณ์นั้นบวช

***

 อาสนะท้ายสุดในโรงฉันย่อมถึงแก่ท่าน ท่านลำบากอยู่ด้วยอาหารวัตถุ
มีข้าวยาคูและภัตเป็นต้น พระเถระพาท่านหลีกไปสู่ที่จาริก แล้วกล่าวสอน
ท่านเนืองๆ ว่า “สิ่งนี้ คุณควรทำ สิ่งนี้ คุณไม่ควรทำ” เป็นต้น ท่านเป็นผู้ว่า
ง่าย มีปกติรับเอาโอวาทโดยเคารพ เพราะฉะนั้น เมื่อท่านปฏิบัติตามคำที่
พระเถระพร่ำสอนอยู่ โดย ๒ - ๓ วันเท่านั้น ก็ได้บรรลุพระอรหัต
 พระเถระพาท่านไปสู่สำนักพระศาสดา ถวายบังคม แล้วนั่ง ณ ที่ควร
ส่วนข้างหนึ่ง พระศาสดาทรงทำปฏิสันถารกะท่าน แล้วตรัสว่า
 “สารีบุตร อันเตวาสิกของเธอเป็นผู้ว่าง่ายแลหรือ”

 พระสารีบุตรทูลว่า
 “อย่างนั้น พระพุทธเจ้าข้า เธอเป็นผู้ว่าง่ายเหลือเกิน เมื่อโทษไร ๆ ที่ข้า
พระองค์แม้กล่าวสอนอยู่ ก็ไม่เคยโกรธเลย”

 “สารีบุตร เธอเมื่อได้สัทธิวิหาริกเห็นปานนี้ จะพึงรับได้ประมาณเท่าไร” 

 “ข้าพระองค์พึงรับได้แม้มากทีเดียว พระพุทธเจ้าข้า”

44



 ต่อมาวันหนึ่ง พวกภิกษุสนทนากันในโรงธรรมว่า
 “ได้ยินว่า พระสารีบุตรเถระเป็นผู้กตัญญูกตเวที ระลึกถึงอุปการะเพียง
ภิกษาทัพพีหนึ่ง ได้ให้พราหมณ์ตกยากบวชแล้ว แม้พระราธเถระก็เป็นผู้
อดทนต่อโอวาท เป็นผู้ควรแก่การให้โอวาทเหมือนกัน”

 พระผู้มีพระภาคเสด็จมาที่โรงทาน ได้ตรัสว่า 

 “ภิกษุทั้งหลาย ธรรมดาภิกษุควรเป็นผู้ว่าง่ายเหมือนราธะ แม้อาจารย์ 
ชี้โทษกล่าวสอนอยู่ ก็ไม่ควรโกรธ อนึ่ง ควรเห็นบุคคลผู้ให้โอวาทเหมือน
บุคคลผู้บอกขุมทรัพย์ให้ ฉะนั้น”

 ดังนี้แล้ว เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม ได้ตรัสพระคาถานี้ว่า

  “บุคคลพึงเห็นผู้มีปัญญาใด
  ซึ่งเป็นผู้กล่าวนิคคหะ ชี้โทษ ว่าเป็นเหมือนผู้บอกขุมทรัพย์ให้
  พึงคบผู้มีปัญญาเช่นนั้น ซึ่งเป็นบัณฑิต
  เพราะว่า เมื่อคบท่านผู้เช่นนั้น
  มีแต่คุณอย่างประเสริฐ ไม่มีโทษที่ลามก”

 เมื่อจบเทศนา ชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผล
เป็นต้น ดังนี้แล
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“¡ç¼Ùéã´äÁèàËç¹¸ÃÃÁÍÑ¹ÂÍ´àÂÕèÂÁ ¾Ö§à»ç¹ÍÂÙè ñðð »Õ 
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»ÃÐàÊÃÔ°¡ÇèÒ¤ÇÒÁà»ç¹ÍÂÙè¢Í§¼Ùé¹Ñé¹”

~ ÊËÑÊÊÇÃÃ¤ ~



ณ กรุงสาวัตถี ตระกูลหนึ่งมีบุตร ๗ คน และธิดา ๗ คน บุตรและ
ธิดาเหล่านั้น เมื่อแต่งงานแล้วก็แยกครอบครัวไปอยู่เป็นสัดส่วน
ของตน ๆ ทุกคนอยู่ในฐานะที่พอมีอันจะกิน

 ต่อมา บิดาของพวกเขาได้สิ้นชีวิตลง แต่มารดายังคงไม่แบ่ง
สมบัติให้ใคร บุตรทั้งหลายจึงช่วยกันพูดว่า
 “เมื่อบิดาล่วงลับไปแล้ว ประโยชน์อะไรของแม่ด้วยทรัพย์ที่มีอยู่เป็น 
อันมาก พวกฉันพอจะเลี้ยงแม่ได้ แม่ไม่เห็นจำเป็นจะต้องมีทรัพย์สมบัติไว้
ในครอบครอง อันทำให้เป็นภาระกังวลมากอยู่”

 นางฟังคำของบุตรเหล่านั้นแล้วก็นิ่งเสีย เมื่อพวกบุตรพากันพูดและ
อ้อนวอนบ่อย ๆ จึงคิดว่า 

 “พวกลูก ๆ รับปากว่าจะบำรุงเราให้มีความสุข ประโยชน์อะไรด้วย
ทรัพย์สมบัติที่เราจะครอบครองอยู่”

  ดังนี้แล้ว ได้แบ่งทรัพย์สมบัติให้ลูกทุก ๆ คน นางได้ไปอาศัยลูกชาย 
คนโตอยู่ก่อน
 ล่วงไป ๒ - ๓ วัน ลูกสะใภ้คนโตได้กล่าวกับสามีว่า
 “โอ คุณแม่ของเรามาอยู่อาศัยแต่เรือนเราเท่านั้น ทำเหมือนกับว่าได้
ให้ทรัพย์เรา ๒ ส่วน”

 นางไปอาศัยเรือนของบุตรและธิดาคนอื่น ๆ เพียง ๒ - ๓ วัน ก็ได้ยินคำ
พูดทำนองเดียวกัน นางเกิดความเบื่อหน่าย จึงหลีกออกจากเรือน ไปบวช
ในสำนักภิกษุณี เมื่อบวชแล้ว นางคิดว่า
 “เราบวชในเวลาแก่ เราไม่ควรเป็นคนประมาท”

 นางจึงทำวัตรปฏิบัติแก่นางภิกษุณีทั้งหลาย แล้วคิดว่า
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 “เราจักทำสมณธรรมตลอดคืนยันรุ่ง”

 นางจึงเอามือจับเสาต้นหนึ่งที่ภายใต้ปราสาท เดินเวียนรอบเสานั้นทำ
สมณธรรม แม้เมื่อเดินจงกรมก็เอามือจับต้นไม้ ด้วยคิดเกรงว่าศีรษะจะ
กระทบต้นไม้ในที่มืด ดังนี้แล้ว เดินเวียนรอบต้นไม้นั้นทำสมณธรรม  
นางตามระลึกถึงธรรมอยู่เสมอ ด้วยคิดว่า
 “เราจักทำตามธรรมที่พระศาสดาทรงแสดง”

 พระศาสดาประทับนั่งในพระคันธกุฎี ทรงแผ่พระรัศมีไปเสมือนหนึ่งว่า
ประทับอยู่ข้างหน้านาง แล้วตรัสว่า 

 “พหุปุตติกา ความเป็นอยู่เพียงครู่เดียวของผู้เห็นธรรมที่เราแสดงแล้ว 
ประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ ๑๐๐ ปี ของผู้ไม่นึกถึงธรรม ไม่เห็นธรรมอันเรา
แสดงแล้ว”

 เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถานี้ว่า

  “ก็ผู้ใดไม่เห็นธรรมอันยอดเยี่ยม พึงเป็นอยู่ ๑๐๐ ปี
  ความเป็นอยู่วันเดียวของผู้เห็นธรรมอันยอดเยี่ยม
  ประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ของผู้นั้น”

 ในกาลจบคาถา พระพหุปุตติกาเถรีดำรงอยู่ในพระอรหัตพร้อมด้วย 
ปฏิสัมภิทาทั้งหลาย ดังนี้แล

49



¼Ù้ Í ÂÙ่ ã ¡ Å้ ¾ Ã Ð ¹Ô ¾¾ Ò ¹
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ÁÕ»¡µÔàËç¹ÀÑÂã¹¤ÇÒÁ»ÃÐÁÒ·
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~ ÍÑ»»ÁÒ·ÇÃÃ¤ ~



กุลบุตรคนหนึ่ง เกิดและเติบโตในบ้านที่ตั้งอยู่ในนิคมแห่งหนึ่ง  
ซึ่งไม่ไกลจากกรุงสาวัตถี บรรพชาแล้วได้อุปสมบทในศาสนา
ของพระศาสดา ปรากฏชื่อว่า พระนิคมติสสเถระ เป็นผู้มักน้อย 
สันโดษ สงัด ปรารภความเพียร

 ท่านเที่ยวบิณฑบาตเฉพาะในบ้านของญาติเป็นนิจ เมื่อคนทั้งหลาย 
มีอนาถบิณฑิกเศรษฐี เป็นต้น ทำมหาทานอยู่ก็ดี เมื่อพระเจ้าปเสนทิโกศล 
ทรงบำเพ็ญอสทิสทานอยู่ก็ดี ก็ไม่มากรุงสาวัตถี พวกภิกษุจึงสนทนากัน
ว่า
 “พระนิคมติสสะลุกขึ้นเสร็จสรรพแล้ว ก็คลุกคลีกับพวกญาติ เมื่อชน
ทั้งหลาย มีอนาถบิณฑิกเศรษฐี เป็นต้น ทำมหาทานอยู่ก็ดี เมื่อพระเจ้า 
ปเสนทิโกศลทรงบำเพ็ญอสทิสทานอยู่ก็ดี เธอไม่มาเลย”

 ดังนี้แล้ว จึงกราบทูลแด่พระศาสดา
 พระศาสดารับสั่งให้เรียกท่านมา แล้วตรัสถามว่า
 “ภิกษุ ข่าวว่าเธอทำอย่างนั้น จริงหรือ”

 พระนิคมติสสเถระกราบทูลว่า
 “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ไม่คลุกคลีกับพวกญาติ  
ข้าพระองค์อาศัยพวกญาติเหล่านั้น ย่อมได้อาหารที่พอจะกลืนกินได้  
ข้าพระองค์คิดว่า เมื่อเราได้อาหารที่เลวก็ตาม ประณีตก็ตาม ซึ่งพอยัง
อัตภาพให้เป็นไปได้แล้ว จะมีประโยชน์อะไรกับการแสวงหาอาหารอีก
เล่า ดังนี้แล้ว จึงไม่มา ก็ชื่อว่า ความคลุกคลีกับหมู่ญาติ
ไม่มีแก่ข้าพระองค์ พระพุทธเจ้าข้า” 

 แม้ตามปกติ พระองค์ก็ทรงทราบอัธยาศัยของท่านอยู่ 
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จึงประทานสาธุการว่า
 “ดีละ ๆ ภิกษุ ก็ข้อที่เธอได้อาจารย์ผู้เช่นเราแล้ว ได้เป็นผู้มักน้อย  
ไม่อัศจรรย์นัก เพราะว่า ชื่อว่าความเป็นผู้มักน้อยนี้เป็นแบบแผนของเรา 
เป็นประเพณีของเรา”

 ดังนี้แล้ว ทรงนำอดีตนิทานมาว่า

จุลลสุวกราชชาดก (นกแขกเต้า)

 ในอดีตกาล นกแขกเต้าหลายพันตัว อยู่ในป่าไม้มะเดื่อแห่งหนึ่ง  
ใกล้ฝั่งแม่น้ำคงคาในป่าหิมพานต์ บรรดานกแขกเต้าเหล่านั้น พระยานก
แขกเต้าตัวหนึ่ง เมื่อผลของต้นไม้ที่ตนอาศัยอยู่สิ้นแล้ว จึงจิกกินหน่อ ใบ 
หรือเปลือกซึ่งยังเหลืออยู่ ดื่มน้ำในแม่น้ำคงคา เป็นสัตว์ที่มีความปรารถนา
น้อยอย่างยิ่ง สันโดษ ไม่ไปในที่อื่น ด้วยคุณคือความปรารถนาน้อยและ
สันโดษของพระยานกแขกเต้านั้น ภพของท้าวสักกะได้ไหว
 ท้าวสักกะทรงรำพึงอยู่ ทรงเห็นเหตุนั้นแล้ว ทรงบันดาลให้ต้นไม้นั้น
เหี่ยวแห้งด้วยอานุภาพของตน เพื่อจะทดลองพระยานกแขกเต้านั้น ต้นไม้
หักแล้วเหลืออยู่แต่ตอเท่านั้น เป็นช่องน้อยและช่องใหญ่ เมื่อลมโกรกมา  
ได้เปล่งเสียงดุจถูกบุคคลเคาะ ขุยทั้งหลายปลิวออกจากช่องของต้นไม้นั้น 
พระยานกแขกเต้าจิกกินขุยเหล่านั้น แล้วดื่มน้ำในแม่น้ำคงคา ไม่ไปในที่อื่น 
ไม่พรั่นพรึงลมและแดด จับอยู่ที่ปลายตอมะเดื่อ
 ท้าวสักกะทรงทราบความที่พระยานกแขกเต้านั้น มีความปรารถนา
น้อยอย่างยิ่ง ทรงดำริว่า
 “เราจักให้พระยานกแขกเต้านั้น กล่าวคุณแห่งมิตรธรรม แล้วให้พร 
แก่นกนั้น ทำต้นมะเดื่อให้มีผลไม่หมด”
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 ดังนี้แล้ว นิรมิตพระองค์เป็นพระยาหงส์ตัวหนึ่ง นำนางอสุรกัญญา  
นามว่า สุชาดา ไว้ข้างหน้า เสด็จไปป่ามะเดื่อนั้น จับที่กิ่งแห่งต้นไม้ต้นหนึ่ง
ในที่ไม่ไกล แล้วตรัสสนทนากับพระยานกแขกเต้านั้นว่า
 “พฤกษามีใบสดเขียวมีอยู่ หมู่ไม้มีผลหลากหลายก็มีมาก เหตุไรหนอ 
ท่านจึงยินดีในไม้แห้งที่ผุ”

 พระยานกแขกเต้า ตอบว่า
 “เราเคยบริโภคจากต้นไม้นี้นับได้หลายปีมาแล้ว ถึงเราจะรู้ว่าต้นไม้นี้
ไม่มีผลแล้ว ก็ต้องรักษาความไมตรีไว้ให้เหมือนดังก่อน”

 ท้าวสักกะตรัสว่า “นกทั้งหลายย่อมละทิ้งต้นไม้แห้งผุ ขาดใบไร้ผลไป
ในที่อื่น ดูกรพญานกแขกเต้า ท่านเห็นโทษอะไรหรือ”

 “นกเหล่าใดคบหากันเพราะต้องการผลไม้ ครั้นรู้ว่าต้นไม้นั้นไม่มีผล  
ก็ละทิ้งต้นไม้นั้นไปเสีย นกเหล่านั้นโง่เขลา มีปัญญาที่เห็นแก่ตัว มักทำ
ฝักใฝ่แห่งมิตรภาพให้ตกไป ความเป็นเพื่อน ความไมตรี ความสนิทสนม
กัน ท่านได้ทำไว้เป็นพยานดีแล้ว ถ้าท่านชอบใจธรรมนั้น ท่านก็เป็นผู้ควรที่
วิญญูชนทั้งหลายพึงสรรเสริญ”

 “ดูกรพญานกแขกเต้า ผู้ชาติวิหคมีปีกเป็นยานพาหนะ มีคอโค้งเป็น
สง่า เรานั้นจะให้พรแก่ท่าน ท่านจงเลือกเอาพรตามที่ใจปรารถนาเถิด”

 “หากข้าพเจ้าได้เห็นต้นไม้นั้นกลับมีใบมีผลอีก ข้าพเจ้าจะยินดีอย่างยิ่ง
เหมือนคนจนได้ขุมทรัพย์ ฉะนั้น”

 ลำดับนั้น ท้าวสักกเทวราชทรงวักอมตวารีมาประพรมต้นไม้ กิ่งก้าน
ของต้นไม้นั้นก็งอกงาม มีเงาร่มเย็นเป็นที่น่ารื่นรมย์
 “ข้าแต่ท้าวสักกเทวราช ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญสุข พร้อมด้วย 
พระญาติทั้งปวง เหมือนดังข้าพระบาทมีความสุข เพราะได้เห็นต้นไม้ผลิตผล
ในวันนี้ ฉะนั้นเถิด”
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 ท้าวสักกเทวราชประทานพรแก่พญานกแขกเต้า ทำต้นไม้ให้มีผลแล้ว 
พาพระมเหสีเสด็จกลับเทพนันทวัน
 

***

 พระศาสดา ครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้ว ตรัสว่า
 “ท้าวสักกะในกาลนั้นได้เป็นอานนท์ พระยานกแขกเต้าได้เป็นเรา
ตถาคต”

 ดังนี้แล้ว ตรัสว่า
 “อย่างนี้ ภิกษุทั้งหลาย ชื่อว่าความเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยนี้  
เป็นแบบแผน เป็นประเพณีของเรา ข้อที่ติสสะผู้มีปกติอยู่ในนิคมบุตรของ
เรา ได้อาจารย์เช่นเราแล้ว เป็นผู้มีความปรารถนาน้อย ไม่น่าอัศจรรย์ 
ธรรมดาภิกษุพึงเป็นผู้มีความมักน้อย เหมือนติสสะผู้มีปกติอยู่ในนิคม 
เพราะว่าภิกษุเห็นปานนั้น เป็นผู้ไม่ควรเสื่อมจากมรรคและผล ย่อมอยู่ในที่
ใกล้แห่งพระนิพพานโดยแท้ทีเดียว”

 แล้วตรัสพระคาถานี้ว่า

  “ภิกษุยินดีแล้วในความไม่ประมาท
  มีปกติเห็นภัยในความประมาท
  ไม่ควรเพื่อจะเสื่อมจากมรรคและผล
  ตั้งอยู่แล้วในที่ใกล้แห่งพระนิพพานทีเดียว”

 ในกาลจบพระคาถา พระติสสเถระผู้มีปกติอยู่ในนิคม บรรลุพระอรหัต
พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายแล้ว ชนแม้เหล่าอื่นเป็นอันมากได้เป็น
อริยบุคคล มีพระโสดาบัน เป็นต้น เทศนามีผลมากแก่มหาชน ดังนี้แล
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ท่านพระโคธิกเถระอยู่ใกล้ถ้ำกาฬสิลา ข้างภูเขาอิสิคิลิ เป็นผู้ไม่
ประมาท มีความเพียร มีตนส่งไปแล้ว ได้เจโตวิมุตติอันเกิดขึ้น
เป็นครั้งคราว แล้วเสื่อมจากเจโตวิมุตตินั้น เพราะโรคเรื้อรัง
ชนิดหนึ่ง ท่านทำฌานที่ ๒ บ้าง ที่ ๓ บ้าง ให้เกิดขึ้นถึง ๖ ครั้ง 

แล้วก็เสื่อมจากฌานนั้น ท่านคิดว่า
 “เราเสื่อมจากฌานถึง ๖ ครั้งแล้ว ก็คติของผู้มีฌานเสื่อมแล้ว             
ไม่แน่นอน เราจะนำศัสตรามา แล้วปลงชีวิตของเรา”

 ดังนี้แล้ว จึงถือมีดสำหรับปลงผม นอนบนเตียง เพื่อจะตัดก้านคอ
มารรู้จิตของท่านแล้วคิดว่า
 “ภิกษุนี้ใคร่จะนำศัสตรามา ก็แล ภิกษุทั้งหลายเมื่อนำศัสตรามา ย่อม
หมดความอาลัยในชีวิต ภิกษุนี้เริ่มตั้งวิปัสสนาแล้ว ย่อมบรรลุพระอรหัตได้ 
ถ้าเราจักห้ามภิกษุนั้น เธอจักไม่ทำตามคำของเรา เราจักทูลให้พระศาสดา
ห้าม”

 ดังนี้แล้ว จึงแปลงร่างที่ไม่มีใครรู้จัก เข้าไปเฝ้าพระศาสดา กราบทูล
อย่างนี้ว่า
 “ข้าแต่พระมหาวีระ ผู้มีบุญมาก รุ่งเรืองด้วยฤทธิ์ ด้วยยศ ล่วงเสียได้ซึ่ง
เวรและภัยทั้งปวง ผู้มีจักษุ ข้าพระองค์ขอถวายบังคมพระบาททั้งสอง ข้าแต่
พระมหาวีระ สาวกของพระองค์อันความตายครอบงำ ย่อมจำนง คิดถึง
ความตาย ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงไว้ซึ่งความรุ่งเรือง ขอพระองค์จงทรงห้าม
พระสาวกนั้น ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้ปรากฏในหมู่ชน สาวกของ
พระองค์ยินดีแล้วในศาสนา แต่มีธรรมมีในใจ  
ยังมิได้บรรลุ ยังเป็นผู้จะต้องศึกษา จะพึงทำกาละเสีย
อย่างไรเล่า”
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 ในขณะนั้น พระเถระนำศัสตรามาแล้ว พระศาสดาทรงทราบว่าผู้นี้เป็น
มาร จึงตรัสพระคาถานี้ว่า
 “ปราชญ์ทั้งหลายย่อมทำอย่างนั้นแล ย่อมไม่จำนงชีวิต โคธิกะถอน
ตัณหาขึ้นพร้อมทั้งราก ปรินิพพานแล้ว”

 ครั้งนั้นแล พระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสด็จไปสู่ที่ที่พระเถระนอนอยู่ พร้อม
ด้วยภิกษุเป็นอันมาก ขณะนั้น มารผู้ลามกคิดว่า
 “ปฏิสนธิวิญญาณของพระโคธิกะนี้ ตั้งอยู่แล้วในที่ไหนหนอแล”

 ดังนี้แล้ว เป็นดุจกลุ่มควันและก้อนเมฆ แสวงหาวิญญาณของพระเถระ
ในทิศทั้งปวง พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงความที่มารนั้น เป็นควันและ
ก้อนเมฆนั้น แก่ภิกษุทั้งหลาย แล้วตรัสว่า
 “ภิกษุทั้งหลาย มารผู้ลามกนั่นแลแสวงหาวิญญาณของกุลบุตรชื่อ     
โคธิกะอยู่ ด้วยคิดว่า วิญญาณของกุลบุตรชื่อโคธิกะตั้งอยู่แล้ว ณ ที่ไหน 
ภิกษุทั้งหลาย กุลบุตรชื่อโคธิกะมีวิญญาณไม่ตั้งอยู่เลย ปรินิพพานแล้ว”

 แม้มาร เมื่อไม่อาจเห็นที่ตั้งวิญญาณของพระโคธิกะนั้นได้ จึงแปลงร่าง
เป็นกุมาร ถือพิณมีสีเหลืองดุจผลมะตูม เข้าไปเฝ้าพระศาสดา ทูลถามว่า
 “ข้าพระองค์เที่ยวแสวงหา ในทิศเบื้องบน เบื้องต่ำ เบื้องขวาง ทิศใหญ่ 
ทิศน้อย ก็มิได้พบ พระโคธิกะนั้นไปอยู่ ณ ที่ไหน”

 ครั้งนั้น พระศาสดาตรัสกับมารนั้นว่า
 “ภิกษุชื่อโคธิกะ เป็นปราชญ์ สมบูรณ์ด้วยปัญญา เครื่องทรงจำ มีฌาน 
ขึ้นดีแล้วในฌาน ในกาลทุกเมื่อ ประกอบความเพียรทั้งกลางวันกลางคืน 
ไม่ใยดีชีวิต ชนะเสนาแห่งมัจจุได้แล้ว ไม่มาสู่ภพอีก ถอนตัณหาพร้อมทั้ง
ราก ปรินิพพานแล้ว”

 เมื่อพระศาสดาตรัสอย่างนั้นแล้ว พิณได้พลัดตกจากรักแร้ของมารนั้น 
ผู้อันความโศกครอบงำ พระศาสดาตรัสว่า
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 “มารผู้ลามก เจ้าต้องการอะไรในสถานที่กุลบุตรชื่อโคธิกะไปเกิด 
เพราะคนอย่างเจ้าตั้งร้อยตั้งพัน ก็ไม่อาจจะเห็นที่ที่โคธิกะนั้นเกิด”

 ลำดับนั้น มารนั้นเสียใจได้หายไปในที่นั้นนั่นเอง ดังนี้แล้ว พระศาสดา
ได้ตรัสพระคาถานี้ว่า

  “มารย่อมไม่ประสบทางของท่านผู้มีศีลถึงพร้อมแล้ว
  มีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาท
  พ้นวิเศษแล้วเพราะรู้ชอบเหล่านั้น”

 ในเวลาจบเทศนา ชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผล
เป็นต้น เทศนามีประโยชน์แก่มหาชน ดังนี้แล
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~ ¹Ò¤ÇÃÃ¤ ~



การประทับอยู่ของพระตถาคตเจ้า ผู้ซึ่งพระยาช้างชื่อปาลิไลยกะ
นั้นบำรุงอยู่ ได้ปรากฏไปในสกลชมพูทวีปแล้ว ตระกูลใหญ่มี
อาทิอย่างนี้ คือ ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี นางวิสาขา 
มหาอุบาสิกา ส่งข่าวไปจากพระนครสาวัตถีแก่พระอานนทเถระ

ว่า
 “ท่านผู้เจริญ ขอท่านจงแสดงพระศาสดาแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเถิด”

 ภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูป แม้ผู้มีปกติอยู่ในทิศต่าง ๆ เมื่อออกพรรษาแล้ว 
เข้าไปหาพระอานนทเถระ วิงวอนว่า
 ท่านอานนท์ผู้มีอายุ เราทั้งหลายไม่ได้ฟังธรรมกถาเฉพาะพระพักตร์
พระผู้มีพระภาคเจ้านานแล้ว ดีละ ท่านอานนท์ผู้มีอายุ เราทั้งหลายพึงได้ฟัง
ธรรมกถา ณ ที่เฉพาะพระพักตร์พระผู้มีพระภาคเจ้า”

 พระอานนท์เถระพาภิกษุเหล่านั้นไป ณ ไพรสณฑ์ ชื่อรักขิตะนั้นแล้ว  
ดำริว่า
 “การเข้าไปสู่สำนักพระตถาคตเจ้า ผู้มีปกติประทับอยู่พระองค์เดียว
ตลอดไตรมาส พร้อมกับภิกษุมีประมาณเท่านี้ ไม่สมควร”

 ดังนี้แล้ว ท่านองค์เดียวเท่านั้นเข้าไปเฝ้าพระศาสดา ช้างชื่อปาลิไลยกะ
เห็นท่านแล้ว จับไม้แล่นแปร๋ไป พระศาสดาทอดพระเนตรเห็นแล้วตรัสว่า
 “เจ้าจงหลีกไป ปาลิไลยกะ อย่าห้าม นั่นเป็นพุทธุปัฏฐาก”

 มันทิ้งท่อนไม้ลงในที่นั้นนั่นเอง ถามโดยเอื้อเฟื้อถึงการรับบาตร 
และจีวร พระเถระมิได้ให้
 ช้างคิดว่า “ถ้าภิกษุนี้จักเป็นผู้มีวัตรอันเรียนแล้วไซร้ 
ท่านจักไม่วางบริขารของตนลงบนแผ่นหินที่ประทับนั่งของ
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พระศาสดา”

 พระเถระวางบาตรและจีวรลงบนพื้น พระเถระถวายบังคมพระศาสดา
แล้ว นั่ง ณ ส่วนข้างหนึ่ง พระศาสดาตรัสถามว่า
 “เธอมารูปเดียวเท่านั้นหรือ”

 ทรงสดับความที่พระเถระมากับภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูป ตรัสว่า
 “ภิกษุพวกนั้นอยู่ที่ไหนเล่า”

 พระเถระกราบทูลว่า
 “ข้าพระองค์เมื่อไม่ทราบจิตของพระองค์ จึงให้รออยู่ข้างนอกก่อน  
แล้วมาเฝ้าพระองค์”

 “จงเรียกภิกษุเหล่านั้นเข้ามาเถิด”

 พระเถระได้กระทำอย่างนั้น
 พระศาสดาทรงทำปฏิสันถารกับภิกษุเหล่านั้นแล้ว ภิกษุเหล่านั้น
กราบทูลว่า
 “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าผู้สุขุมาล
และเป็นกษัตริย์ผู้สุขุมาล พระองค์ผู้เดียวประทับยืนและประทับนั่งอยู่ตลอด
ไตรมาส ทรงทำกรรมที่ทำได้โดยยากแล้ว ผู้กระทำวัตรและปฏิวัตรก็ดี  
ผู้ถวายวัตถุมีน้ำบ้วนพระโอษฐ์เป็นต้นก็ดี ชะรอยจะมิได้มี”

 “ภิกษุทั้งหลาย กิจทุกอย่าง ช้างปาลิไลยกะทำแล้วแก่เรา อันที่จริง  
การที่บุคคลเมื่อได้สหายผู้มีรูปเช่นนี้ อยู่ร่วมกัน สมควรแล้ว เมื่อบุคคล 
ไม่ได้ การเที่ยวไปคนเดียวเท่านั้นเป็นการประเสริฐ”

 แล้วได้ทรงภาษิตพระคาถาเหล่านี้ว่า
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  “ถ้าว่าบุคคลพึงได้สหายผู้มีปัญญาเครื่องรักษาตัว
  มีธรรมเครื่องอยู่อันดี เป็นนักปราชญ์ ไว้เป็นผู้เที่ยวไปด้วยกันไซร้
  เขาพึงครอบงำอันตรายทั้งสิ้นเสียแล้ว
  พึงเป็นผู้มีใจยินดี มีสติ เที่ยวไปกับสหายนั้น

  หากว่าบุคคลไม่พึงได้สหายผู้มีปัญญาเครื่องรักษาตัว
  มีธรรมเครื่องอยู่อันดี เป็นนักปราชญ์ ไว้เป็นผู้เที่ยวไปด้วยกันไซร้
  เขาพึงเที่ยวไปคนเดียว
  เหมือนพระราชาทรงละแว่นแคว้นที่ทรงชนะเด็ดขาดแล้ว
  หรือเหมือนช้างชื่อว่ามาตังคะ ละโขลงแล้ว
  เที่ยวไปในป่าตัวเดียว ฉะนั้น

  ความเที่ยวไปแห่งบุคคลคนเดียวประเสริฐกว่า
  เพราะคุณเครื่องเป็นสหาย ไม่มีอยู่ในชนพาล
  บุคคลนั้นพึงเป็นผู้ผู้เดียวเที่ยวไป เหมือนช้างชื่อมาตังคะ
  ตัวมีความขวนขวายน้อยเที่ยวไปอยู่ในป่า ฉะนั้น
  และไม่พึงทำบาปทั้งหลาย”

 ในกาลจบเทศนา ภิกษุเหล่านั้นทั้ง ๕๐๐ รูป ดำรงอยู่ในพระอรหัตแล้ว 
ดังนี้แล 
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พระติสสเถระนั้นเรียนกัมมัฏฐานในสำนักพระศาสดาแล้ว เข้าไป
สู่ป่า พลางตรวจดูเสนาสนะเป็นที่สบาย ถึงเงื้อมถ้ำแห่งหนึ่ง
ในขณะที่ท่านถึงนั้นเอง จิตของท่านได้ถึงความเป็นธรรมชาติ 
แน่แน่วแล้ว ท่านคิดว่า

 “เมื่อเราอยู่ในที่นี้ เราจักสามารถทำให้กิจแห่งบรรพชิตสำเร็จได้”

 เทวดาผู้สิงอยู่ในถ้ำคิดว่า
 “ภิกษุผู้มีศีลมาแล้ว การที่เราอยู่ในที่แห่งเดียวกันกับภิกษุนี้ ลำบาก  
ก็ภิกษุนี้จักอยู่เพียงคืนหนึ่งเท่านั้น ก็จักจากไป”

 เทวดาจึงพาบุตรทั้งหลายออกไป ในวันรุ่งขึ้น พระเถระเข้าไปสู่โคจร
คามแต่เช้าตรู่ เพื่อบิณฑบาต ครั้งนั้น อุบาสิกาคนหนึ่งเห็นท่านแล้ว เกิด
ความรักในตัวท่านดังบุตรของตน จึงนิมนต์ให้นั่งในเรือน ให้ฉัน แล้ว
อ้อนวอนให้อาศัยตนอยู่ตลอด ๓ เดือน ฝ่ายท่านก็รับ ด้วยคิดว่า
 “เราอาศัยอุบาสิกานี้ เพื่อทำการสลัดออกจากภพได้”

 ดังนี้แล้ว ได้กลับไปยังถ้ำนั้น เทวดาเห็นท่านกำลังเดินมา คิดว่า
 พระเถระนี้คงถูกใครนิมนต์ไว้แน่แท้ ท่านคงจักไปในวันพรุ่งนี้หรือ 
มะรืนนี้
 เมื่อเวลาประมาณกึ่งเดือนล่วงไปแล้ว เทวดาก็คิดว่า
 “ภิกษุนี้ เห็นจักอยู่ในที่นี้จริง ๆ ตลอดฤดูฝน ก็การที่เรากับบุตรน้อย 
ทั้งหลายอยู่ในที่อันเดียวกันกับผู้มีศีล เป็นการทำได้ยาก อนึ่ง เราไม่อาจจะ
กล่าวกะภิกษุนี้ว่า ท่านจงออกไปเสีย ดังนี้ได้ ความพลั้ง
พลาดในศีลของภิกษุนี้มีอยู่ไหมหนอ” 

 ดังนี้แล้ว ตรวจดูอยู่ด้วยทิพยจักษุ ก็ยังไม่เห็นความ
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พลั้งพลาดในศีลของท่านตั้งแต่กาลอุปสมบท จึงคิดว่า
 “ศีลของท่านบริสุทธิ์ เราจักทำเหตุบางอย่างให้ความเสื่อมเสียเกิดขึ้น
แก่ท่าน”

 ดังนี้แล้ว จึงเข้าไปสิงในร่างของบุตรคนโตของอุบาสิกาผู้อุปัฏฐากท่าน 
แล้วบิดคอจนนัยน์ตาทั้งสองเหลือก น้ำลายไหลออกจากปาก อุบาสิกาเห็น
บุตรนั้นแล้ว ร้องว่า
 “นี้อะไรกัน”

 ครั้งนั้น เทวดาไม่ปรากฏรูป กล่าวกะอุบาสิกานั้นว่า
 “เราจับบุตรของท่านไว้แล้ว เราไม่ต้องการพลีกรรม แต่ท่านจงขอ
ชะเอมเครือจากพระเถระผู้เข้ามาสู่เรือนของท่าน แล้วเอาชะเอมเครือนั้น
ทอดน้ำมัน แล้วจงให้แก่บุตรนี้โดยวิธีนัตถุ์เถิด เมื่อทำอย่างนี้ เราจึงจัก
ปล่อยบุตรของท่าน”

 “บุตรนั่นจะฉิบหายหรือตายไปก็ตามเถิด ฉันไม่อาจจะขอชะเอมเครือ
จากพระผู้เป็นเจ้าได้”

 “ถ้าท่านไม่อาจจะขอชะเอมเครือไซร้ ท่านจงบอกให้ใส่ผงหิงคุลงใน
จมูกของบุตรของท่าน”

 “ฉันไม่อาจกล่าวคำแม้อย่างนี้ได้”

 “ถ้าอย่างนั้น ท่านจงเทน้ำล้างเท้าของพระเถระนั้นลงบนศีรษะบุตรเถิด”

 “ฉันทำข้อนี้ได้”

 นางนิมนต์ให้พระเถระผู้มาตามเวลานั่ง แล้วถวายข้าวยาคูและของ
เคี้ยว ล้างเท้าของพระเถระขณะฉันภัต รองเอาน้ำไว้ แล้วเรียนให้ทราบว่า
 “ท่านผู้เจริญ ฉันจะรดน้ำนี้ลงบนศีรษะของบุตร”

 พระเถระอนุญาตว่า
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 “จงรดเถิด”

 เมื่อนางทำอย่างนั้นแล้ว เทวดาได้ปล่อยเด็ก แล้วได้ไปยืนอยู่ที่ประตูถ้ำ 

  แม้พระเถระเสร็จภัตกิจ ลุกจากอาสนะ สาธยายอาการ ๓๒ แล้วหลีกไป 
ครั้นเมื่อท่านมาถึงประตูถ้ำ เทวดานั้นกล่าวกะท่านว่า
 “พ่อหมอใหญ่ ท่านอย่าเข้ามาในที่นี้”

 พระเถระท่านยืนอยู่ ณ ที่นั้นเอง กล่าวว่า
 “ท่านเป็นใคร”

 “ข้าพเจ้าเป็นเทวดาผู้สิงอยู่ในที่นี้”

 พระเถระคิดว่า
 “การทำเวชกรรมของเรามีอยู่หรือหนอ”

 ดังนี้แล้ว ตรวจดูตั้งแต่กาลอุปสมบท ก็ยังไม่เห็นความเศร้าหมอง 
หรือด่างพร้อยในศีลของตน จึงกล่าวว่า 

 “ข้าพเจ้าไม่เห็นที่ที่ข้าพเจ้าทำเวชกรรมเลย ท่านกล่าวอย่างนี้เพราะ
เหตุไร”

 “ท่านไม่เห็นหรือ”

 “เราไม่เห็น”

 “ถ้าอย่างนั้น ข้าพเจ้าจะบอกแก่ท่าน”

 “เชิญท่านจงบอก”

 “การพูดในสิ่งที่ไกลจงยกไว้ก่อนเถิด ในวันนี้เอง ท่านรดน้ำล้างเท้าแก่
บุตรของอุปัฏฐากซึ่งถูกอมนุษย์สิง บนศีรษะหรือไม่ได้รด”

 “ใช่ เราได้รด”

 “นั่นเป็นไรเล่า ท่านไม่เห็นหรือ”

 “ท่านกล่าวประสงค์เหตุนั่นหรือ”
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 “ข้าพเจ้ากล่าวประสงค์เหตุนั้น”

 พระเถระคิดว่า
 “โอหนอ ตนเราตั้งไว้ชอบแล้ว เราประพฤติสมควรแก่ศาสนาแล้วจริง 
แม้เทวดามิได้เห็นความเศร้าหมองหรือด่างพร้อยในจตุปาริสุทธิศีลของเรา 
ได้เห็นแต่เพียงการรดน้ำล้างเท้าบนศีรษะของเด็ก”

 ปีติมีกำลังเพราะปรารภศีลเกิดขึ้นแก่ท่าน 
ท่านข่มปีติอันมีกำลังนั้นไว้แล้ว ไม่ทำแม้การยก
เท้าขึ้น บรรลุพระอรหัตในที่นั้นนั่นเอง แล้วกล่าว
ว่า
 “ท่านประทุษร้ายสมณะผู้บริสุทธิ์เช่นเรา ท่าน
อย่าอยู่ในชัฏแห่งป่านี้ ท่านนั่นแล จงออกไปเสีย”

 เมื่อจะสอนเทวดา จึงเปล่งอุทานนี้ว่า
 “การอยู่ของเราบริสุทธิ์แล้วหนอ ท่านอย่า
ประทุษร้ายเราผู้ไม่มีมลทิน ผู้มีตบะ ผู้บริสุทธิ์แล้ว 
ท่านจงออกจากป่าใหญ่เสียเถิด”

 พระเถระอยู่ในที่นั้นตลอดไตรมาส  
ออกพรรษาแล้ว ไปยังสำนักพระศาสดา ถูกภิกษุทั้งหลายถามว่า
 “ผู้มีอายุ กิจแห่งบรรพชิตของท่าน ได้ถึงที่สุดแล้วหรือ”

 พระเถระจึงบอกเรื่องนั้นทั้งหมด ตั้งแต่การเข้าจำพรรษาในถ้ำนั้นแก่
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายกล่าวว่า
 “ผู้มีอายุ ท่านถูกแม้เทวดาว่ากล่าวอยู่อย่างนั้น ไม่โกรธหรือ”

 พระเถระตอบว่า
 “ผมไม่โกรธ”

 ภิกษุทั้งหลาย กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระศาสดาว่า

“
ตนเราตั้งไว้ชอบแล้ว  
เราประพฤติสมควร
แก่ศาสนาแล้วจริง  
แม้เทวดามิได้เห็น
ความเศร้าหมองหรือ
ด่างพร้อยในจตุปาริ-
สุทธิศีลของเรา

                       ”
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 “พระพุทธเจ้าข้า ภิกษุนี้พยากรณ์พระอรหัตผล แม้ถูกเทวดาว่ากล่าว    
ก็กล่าวว่า เราไม่โกรธ”

 พระศาสดาทรงสดับถ้อยคำของพระภิกษุเหล่านั้นแล้ว ตรัสว่า
 “ภิกษุทั้งหลาย บุตรของเราย่อมไม่โกรธเลย เพราะขึ้นชื่อว่าความ
เกี่ยวข้องกับคฤหัสถ์หรือบรรพชิตทั้งหลาย ย่อมไม่มีแก่บุตรของเรานั่น  
บุตรของเรานั่นไม่เกี่ยวข้อง ปรารถนาน้อย สันโดษ”

 ดังนี้แล้ว เมื่อจะทรงแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถานี้ว่า

  “เราเรียกบุคคลผู้ไม่เกี่ยวข้องกับชน ๒ จำพวก
  คือ คฤหัสถ์ ๑ บรรพชิต ๑ 
  ผู้ไม่มีอาลัยเที่ยวไป ผู้ปรารถนาน้อยนั้น ว่าเป็นพราหมณ์”

 ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผล
เป็นต้น ดังนี้แล
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สานุสามเณรนั้นเป็นบุตรน้อยคนเดียวของอุบาสิกาคนหนึ่ง     
ครั้งนั้น นางอุบาสิกาให้เธอบรรพชาตั้งแต่เธอยังเป็นเด็ก  
เมื่อบรรพชาแล้ว เธอได้เป็นผู้มีศีล สมบูรณ์ด้วยวัตร เธอได้
กระทำวัตรแก่อาจารย์ อุปัชฌายะ และพระอาคันตุกะทั้งหลาย 

ตลอด ๘ วันของเดือน เธอลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ เข้าไปตั้งน้ำในโรงน้ำ  
ปัดกวาดโรงธัมมัสสวนะ ตามประทีป ประกาศธัมมัสสวนะด้วยน้ำเสียงอัน
ไพเราะ
 ภิกษุทั้งหลายทราบความสามารถของเธอแล้ว ย่อมเชื้อเชิญว่า
 “จงกล่าวบทภาณะเถิด สามเณร”

 เธอไม่กระทำอิดเอื้อนไร ๆ ขึ้นสู่ธรรมาสน์ กล่าวบทภาณะเหมือนจะให้
น้ำในอากาศตกลง เมื่อจะลงจากธรรมาสน์ ย่อมกล่าวว่า
 “ข้าพเจ้าขอให้ส่วนบุญในเพราะการกล่าวนี้แก่มารดาและบิดาของ
ข้าพเจ้า”

 คนทั้งหลายมิได้ทราบความที่เธอให้ส่วนบุญแก่มารดาและบิดา

***

 ก็ยักษิณีผู้เคยเป็นมารดาของเธอในอัตภาพก่อน มากับเหล่าเทวดา 
เพื่อฟังธรรม เมื่อจะอนุโมทนาส่วนบุญที่สามเณรให้ ย่อมกล่าวว่า
 “ฉันขออนุโมทนา พ่อ”

 ก็ธรรมดาภิกษุทั้งหลายผู้สมบูรณ์ด้วยศีล ย่อมเป็นที่รัก
ของโลกพร้อมทั้งเทวโลก เพราะฉะนั้น พวกเทวดาที่มีความ
ละอาย มีความเคารพในสามเณร ย่อมสำคัญเธอเหมือน
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มหาพรหมและกองเพลิง และย่อมเห็นนางยักษิณีนั้นเป็นที่น่าเคารพ  
เพราะคารวะในสามเณร
  ในสมัยฟังธรรมและสมัยที่ยักษ์ประชุมกัน อมนุษย์ทั้งหลายย่อมให้
อาสนะที่ดี น้ำที่ดี อาหารที่ดีแก่นางยักษิณี ด้วยคิดว่า
 “นางยักษิณีตนนี้เป็นมารดาของสานุสามเณร”

 ยักษ์ทั้งหลายแม้ที่มีศักดิ์ใหญ่ เห็นนางยักษิณีแล้ว ย่อมหลีกทางให้ 
ย่อมลุกขึ้นจากอาสนะ
 ครั้นสามเณรนั้นถึงความเจริญ มีอินทรีย์แก่กล้า ถูกความไม่ยินดียิ่ง 
บีบคั้น ไม่สามารถจะบรรเทาความไม่ยินดียิ่งลงได้ ปล่อยผมและเล็บไว้ยาว 
ปล่อยผ้านุ่งและผ้าห่มมอมแมม หยิบบาตรจีวรขึ้นแล้ว ได้ไปเรือนของ
มารดาลำพังคนเดียว โดยไม่แจ้งแก่ใคร ๆ อุบาสิกาเห็นบุตรแล้วไหว้  
กล่าวว่า
 “พ่อ ครั้งก่อน พ่อมาที่นี่พร้อมกับอาจารย์และอุปัชฌายะ หรือพร้อมกับ
ภิกษุหนุ่มและสามเณร เพราะเหตุไร ในวันนี้พ่อจึงมาคนเดียวเล่า”

 เธอแจ้งความที่ตนกระสันให้มารดาทราบ อุบาสิกามีศรัทธา ได้แสดง
โทษของฆราวาสต่าง ๆ และตักเตือนบุตรอยู่ ก็ไม่อาจทำให้สามเณร
ยินยอมได้ นางคิดว่า
 “ถึงอย่างไร เธอพึงกำหนดได้ตามธรรมดาของตน”

 แล้วกล่าวว่า
 “พ่อ โปรดรออยู่จนกว่าแม่จะจัดยาคูและภัตเพื่อพ่อ แม่จักนำผ้าที่
ชอบใจมาถวายแก่พ่อ เมื่อพ่อดื่มยาคูและกระทำภัตกิจแล้ว”

 นางได้ตกแต่งอาสนะถวาย สามเณรนั่งลงแล้ว อุบาสิกาจัดแจงยาคู
และของเคี้ยวถวาย ลำดับนั้น อุบาสิกาคิดว่า
 “เราจักจัดแจงภัต”
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 นางนั่งลงในที่ไม่ไกล ซาวข้าว ในขณะนั้น นางยักษิณีได้ใคร่ครวญอยู่
ว่า
 “สามเณรอยู่ที่ไหนหนอ เธอได้ภิกษาหารหรือยัง”

 เมื่อทราบความที่เธอใคร่จะสึก จึงคิดว่า
 “ก็เธออย่าให้เราต้องละอายต่อเทวดาทั้งหลายเลย เราจะไปขัดขวาง
การสึกของเธอ”

 ดังนี้แล้ว จึงมาสิงในร่างของสามเณรนั้น บิดคอให้ล้มลงบนพื้น 
สามเณรตาเหลือก น้ำลายไหล ดิ้นรนอยู่บนพื้น
  อุบาสิกาเห็นอาการแปลกของบุตร รีบเข้ามาอุ้มบุตร แล้วให้นอนบน
ตัก ชาวบ้านทั้งหลายได้มาทำการเซ่นสรวง มีพลีกรรม เป็นต้น
 ส่วนอุบาสิกาคร่ำครวญว่า
 “ชนเหล่าใดย่อมรักษาอุโบสถที่ประกอบด้วยองค์ ๘ ตลอดดิถีที่ ๑๔  
ที่ ๑๕ และที่ ๘ แห่งปักษ์ และตลอดปาริหาริยปักษ์ ประพฤติพรหมจรรย์อยู่ 
ยักษ์ทั้งหลายย่อมไม่ทำร้ายชนเหล่านั้น ข้าพเจ้าได้สดับคำของพระอรหันต์
ทั้งหลายดังนี้ 

 ในวันนี้ บัดนี้เอง ข้าพเจ้านั้นเห็นอยู่ ยักษ์ทั้งหลายทำร้ายสานุสามเณร”

 นางยักษิณีฟังคำของอุบาสิกานั้นแล้ว จึงกล่าวว่า
 “ยักษ์ทั้งหลาย ย่อมไม่ทำร้ายเหล่าชนผู้รักษาอุโบสถประกอบด้วยองค์ 
๘ ตลอดดิถีที่ ๑๔ ที่ ๑๕ และที่ ๘ แห่งปักษ์ และตลอดปาริหาริยปักษ์  
ผู้ประพฤติพรหมจรรย์อยู่ ท่านได้สดับคำของพระอรหันต์ทั้งหลายดังนี้ 
ดีแล้ว”

 ดังนี้แล้ว นางยักษิณีจึงกล่าวต่อไปอีกว่า
 “ขอท่านจงบอกคำของยักษ์ทั้งหลายกะสานุสามเณรว่า ท่านอย่าได้
กระทำบาปกรรมในที่แจ้งหรือในที่ลับ หากว่าท่านจักกระทำบาปกรรม
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ก็ตาม กำลังกระทำอยู่ก็ตาม ถึงท่านจะเหาะหนีไป ก็หามีการหลุดพ้นจาก
ทุกข์ไม่”

 แล้วกล่าวอีกว่า
 “ความพ้นย่อมไม่มีแก่ผู้กระทำบาปกรรม  
แล้วเหาะหนีไปเหมือนนก”

 ดังนี้แล้ว ก็ปล่อยสามเณร สามเณรลืมตาขึ้น 
เห็นมารดากำลังสยายผมร้องไห้สะอึกสะอื้นอยู่ 
และชาวบ้านประชุมกันอยู่ ไม่ทราบความที่ตนถูก
ยักษ์สิง จึงนึกสงสัยขึ้นว่า
 “เมื่อกี้ เรานั่งบนตั่ง มารดาของเรานั่งซาวข้าว 
แต่บัดนี้ เรากลับนอนบนพื้นดิน นี่อะไรกันหนอ”

 เธอกล่าวกะมารดาทั้งที่ตนเองนอนอยู่ว่า
 “โยม ชนทั้งหลายย่อมร้องไห้ถึงคนที่ตายไปแล้ว หรือยังเป็นอยู่แต่หาย
ไป โยมเห็นฉันซึ่งเป็นอยู่ ไฉนจึงร้องไห้ถึงฉันเล่า โยม”

 มารดา ต้องการจะแสดงโทษในการจะสึกของบุคคลผู้ละวัตถุกามและ
กิเลสกาม บวชแล้ว แก่เธอ จึงกล่าวว่า
 “พ่อ ถูกแล้ว ชนทั้งหลายย่อมร้องไห้ถึงชนที่ตายไปแล้ว หรือยังเป็นอยู่ 
แต่หายไป ก็ผู้ใดละกามทั้งหลายได้แล้ว ยังจะเวียนมาในกามนี้อีก พ่อ ชน
ทั้งหลายย่อมร้องไห้ถึงผู้นั้นบ้าง เพราะเขาถึงยังไม่ตาย ก็เหมือนตายแล้ว”

 ก็แลครั้นกล่าวอย่างนั้นแล้ว จึงแสดงโทษในการครองเรือนอีกว่า 

 “พ่อ พ่อถูกยกขึ้นจากเถ้ารึงแล้ว ยังปรารถนาจะตกลงสู่เถ้ารึงอีก พ่อ 
พ่อถูกยกขึ้นจากเหวแล้ว ยังปรารถนาเพื่อจะตกลงไปสู่เหวอีก”

 แล้วได้กล่าวอีกว่า

“
ก็ผู้ใดละกามทั้งหลาย
ได้แล้ว  ยังจะเวียนมา
ในกามนี้อีก . . .เขาถึง
ยังไม่ตาย  ก็เหมือน
ตายแล้ว

	 	                  ”
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 “พ่อ ขอพ่อจงมีความเจริญเถิด ก็ฉันจะปรับทุกข์แก่ใคร จะให้ใครช่วย
คิดเนื้อความนี้ว่า บุตรน้อยของเรานี้ อันเราให้บวชในพระพุทธศาสนา    
ประหนึ่งภัณฑะที่ถูกนำออกจากเรือนซึ่งกำลังถูกไฟไหม้แล้ว ยังปรารถนา
เพื่อรุ่มร้อนในฆราวาสอีก ขอท่านทั้งหลายจงช่วยวิ่งเต้น จงช่วยต้านทาน 
แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด”

 แล้วได้กล่าวอีกว่า
 “ขอท่านทั้งหลายจงช่วยวิ่งเต้น ความเจริญจงมีแก่ท่าน ข้าพเจ้าจะปรับ
ทุกข์แก่ใครเล่า ท่านเป็นดุจภัณฑะ ซึ่งถูกนำออกจากเรือนที่ถูกไฟไหม้แล้ว 
ยังปรารถนาเพื่อจะถูกไฟไหม้อีก”

 ในขณะที่มารดากล่าวอยู่ สานุสามเณรสำนึกได้ จึงกล่าวว่า
 “ฉันไม่มีความต้องการเป็นคฤหัสถ์แล้ว”

 ครั้งนั้น มารดาของเธอกล่าวว่า
 “สาธุ พ่อ”

 นางพอใจแล้ว ได้ให้สามเณรบริโภคโภชนะอันประณีต แล้วถามว่า
 “พ่อ พ่อ เธออายุเท่าไร”

 เมื่อนางทราบความที่เธอมีอายุครบ ๒๐ ปีแล้ว ก็จัดเตรียมไตรจีวร 
และบาตรให้ แล้วให้อุปสมบท
 ต่อมา พระศาสดาทรงประสงค์จะยังความอุตสาหะในการข่มจิต  
ให้เกิดขึ้นแก่เธอผู้อุปสมบทใหม่ จึงตรัสว่า
 “ธรรมดาว่าจิตนี้เที่ยวจาริกไปในอารมณ์ต่าง ๆ ตลอดกาลนาน ชื่อว่า
ความสวัสดี ย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้ไม่ข่มจิตนั้นลงไปได้ เพราะฉะนั้น บุคคลจึง
ควรทำความเพียรในการข่มจิต เหมือนนายหัตถาจารย์ทำความพยายาม
ในการข่มช้างซับมันด้วยขอ ฉะนั้น”

 แล้วตรัสพระคาถานี้ว่า
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  “เมื่อก่อน จิตนี้ได้เที่ยวจาริกไปตามอาการที่ปรารถนา
  ตามอารมณ์ที่ใคร่ และตามความสบาย
  วันนี้ เราจักข่มมันด้วยโยนิโสมนสิการ
  ประหนึ่งนายควาญช้างข่มช้างที่ซับมัน ฉะนั้น”

 ในกาลจบเทศนา ธรรมาภิสมัยได้มีแก่เทวดาเป็นอันมาก ผู้เข้าไปเพื่อ
สดับธรรมพร้อมกับพระสานุ ก็ท่านพระสานุนั้นเรียนพระพุทธวจนะ คือ    
พระไตรปิฎกแล้ว ได้เป็นพระธรรมกถึกที่เชี่ยวชาญ ดำรงชีพอยู่ตลอด  
๑๒๐ ปี ยังชมพูทวีปทั้งสิ้นให้กระฉ่อน แล้วปรินิพพาน ดังนี้แล
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ภิกษุรูปหนึ่ง เป็นสัทธิวิหาริกของพระมหากัสสปเถระ แม้ทำฌาน 
๔ ให้เกิดขึ้นแล้ว เห็นรูปารมณ์อันเป็นข้าศึก ในเรือนของนายช่าง
ทองผู้เป็นลุงของตน มีจิตปฏิพัทธ์ในรูปารมณ์นั้น จึงได้สึก
ต่อมา เพราะความเป็นผู้เกียจคร้าน พวกชนจึงไล่เขาผู้ไม่

ปรารถนาจะทำการงานออกจากเรือน เขาเที่ยวเลี้ยงชีพอยู่ด้วยโจรกรรม 
เพราะการคลุกคลีด้วยมิตรชั่ว
 ต่อมาในวันหนึ่ง พวกราชบุรุษจับเขาได้ มัดแขนไพล่หลัง ผูกอย่าง
มั่นคง เฆี่ยนด้วยหวายทุก ๆ ทาง ๔ แพร่ง แล้วนำไปสู่ตะแลงแกง
 พระมหากัสสปเถระเข้าไปเพื่อเที่ยวบิณฑบาต เห็นเขาถูกพวกราชบุรุษ
นำไปทางประตูด้านทักษิณ จึงขอให้พวกราชบุรุษผ่อนเครื่องจองจำให้
หย่อน แล้วพูดว่า
 “เธอจงระลึกถึงกัมมัฏฐานที่เธอเคยสั่งสมแล้วในกาลก่อน”

 เขาได้ความเกิดขึ้นแห่งสติเพราะโอวาทนั้นแล้ว ได้ยังจตุตถฌานให้
เกิดขึ้นอีก
 ลำดับนั้น พวกราชบุรุษนำเขาไปสู่ตะแลงแกง ให้เขานอนหงายบน
หลาว ด้วยคิดว่าจักฆ่าเสีย เขาไม่กลัว ไม่สะดุ้ง
 ลำดับนั้น ชนทั้งหลายที่ยืนอยู่ในทิศาภาคนั้น ๆ เห็นว่า แม้พวก
ราชบุรุษจะเงื้อเครื่องประหารทั้งหลายมีดาบ หอก และโตมร เป็นต้น แก่เขา 
เขาก็มิได้สะดุ้งเลย ชนทั้งหลายต่างพูดว่า
 “ผู้เจริญทั้งหลาย พวกท่านจงดูบุรุษคนนี้เถิด เขาไม่
หวั่นไหว ไม่สะทกสะท้านในท่ามกลางแห่งบุรุษผู้มีอาวุธใน
มือแม้หลายร้อยคน โอ น่าอัศจรรย์จริง”
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 ดังนี้แล้ว เกิดมีความอัศจรรย์และประหลาดใจบันลือลั่นสนั่น  
พวกราชบุรุษไปกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระราชา
 พระราชาทรงสดับเหตุนั้นแล้ว ตรัสว่า
 “พวกท่านจงปล่อยเขาเสียเถิด”

 ดังนี้แล้ว เสด็จไปยังสำนักพระศาสดา กราบทูลเนื้อความนั้น
 พระศาสดาทรงเปล่งพระโอภาสไป เมื่อจะทรงแสดงธรรมแก่เขา  
จึงตรัสพระคาถานี้ว่า
 

  “บุคคลใดมีอาลัย ดุจหมู่ไม้อันตั้งอยู่ในป่า 
  ออกแล้ว น้อมไปในป่า 
  พ้นจากป่าแล้ว ยังแล่นไปสู่ป่าตามเดิม
  ท่านทั้งหลายจงดูบุคคลนั้นนั่นแล
  เขาพ้นแล้วจากเครื่องผูก ยังแล่นไปสู่เครื่องผูกตามเดิม”

 เขานั่งฟังธรรมเทศนานี้อยู่บนปลายหลาว เริ่มตั้งความเกิดขึ้นและ
ความเสื่อมไป แล้วยกจิตขึ้นสู่ไตรลักษณ์ พิจารณาอยู่ซึ่งสังขารทั้งหลาย 
บรรลุโสดาปัตติผล เสวยสุขเกิดแต่สมาบัติอยู่ แล้วเหาะขึ้นสู่เวหาสมายัง
สำนักพระศาสดาทางอากาศ ถวายบังคมพระศาสดา แล้วบวช ได้บรรลุ 
พระอรหัต ณ ท่ามกลางบริษัท พร้อมด้วยพระราชานั่นเอง ดังนี้แล

84



¼Ù้ º ÃÔ â À ¤ â À ª¹ Ð ´้ Ç Â » Å Ò ÂË ้ Ò ¤ Ò



“¤¹¾ÒÅ¾Ö§ºÃÔâÀ¤âÀª¹Ð´éÇÂ»ÅÒÂËéÒ¤Ò·Ø¡ æ à´×Í¹
à¢ÒÂèÍÁäÁè¶Ö§àÊÕéÂÇ·Õè ñö áËè§·èÒ¹¼ÙéÁÕ¸ÃÃÁÍÑ¹¹Ñºä´éáÅéÇ”

~ ¾ÒÅÇÃÃ¤ ~



ในกาลแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า กัสสป กุฎุมพีชาว
บ้านคนหนึ่ง สร้างวิหารถวายแด่พระเถระรูปหนึ่ง บำรุงพระเถระ
ด้วยปัจจัย ๔ พระเถระฉันในเรือนของกุฎุมพีนั้นเป็นนิตย์
เช้าวันหนึ่ง ภิกษุขีณาสพต่างถิ่นรูปหนึ่งเที่ยวบิณฑบาตถึงเรือน

ของกุฎุมพีนั้น กุฎุมพีเห็นพระขีณาสพนั้นมีอิริยาบถน่าเลื่อมใส จึงนิมนต์ให้
เข้าไปในเรือน อังคาสด้วยโภชนะอันประณีตโดยเคารพ ถวายผ้าสาฎกผืน
ใหญ่ พลางกล่าวว่า
 “ท่านผู้เจริญ ท่านย้อมผ้าสาฎกผืนนี้ แล้วนุ่งเถิด”

 แล้วกล่าวว่า
 “ท่านผู้เจริญ ผมของท่านยาว กระผมจักนำช่างกัลบกมาปลงผมท่าน 
กระผมจักจัดเตียงเพื่อท่าน”

 ภิกษุเจ้าถิ่นผู้ฉันอยู่ในเรือนเป็นนิตย์ เห็นสักการะของพระขีณาสพนั้น 
เกิดจิตริษยาขึ้น คิดว่า
 “กุฎุมพีนี้ทำสักการะอย่างมากแก่ภิกษุที่เห็นครู่เดียว แต่ไม่ทำแก่เรา  
ผู้ฉันอยู่ในเรือนเป็นนิตย์”

 หลังภัตกิจ ภิกษุขีณาสพตามภิกษุเจ้าถิ่นไปสู่วิหาร ย้อมผ้าสาฎกที่ 
กุฏุมพีถวายแล้วนุ่ง กุฎุมพีพาช่างกัลบกไปปลงผมให้ท่าน ให้คนจัดเตียง
ถวาย แล้วเรียนว่า
 “ท่านผู้เจริญ ขอท่านจงนอนบนเตียงนี้ นิมนต์ท่านทั้งสองรูป เพื่อฉัน  
ในวันพรุ่งนี้”

 ภิกษุเจ้าถิ่นไม่อาจอดกลั้นแรงริษยาได้ เวลาเย็น เข้าไป
หาพระเถระนั้น แล้วด่าด้วยอาการ ๔ อย่างว่า
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 “ท่านเคี้ยวกินอุจจาระ ประเสริฐกว่าการบริโภคภัตในเรือนของกุฎุมพี
ท่านให้ถอนผมด้วยแปรงตาล ประเสริฐกว่าการปลงผมด้วยช่างกัลบกที่
กุฎุมพีนำมา ท่านเปลือยกายเที่ยวไป ประเสริฐกว่าการนุ่งผ้าสาฎกที่กุฏุมพี
ถวาย ท่านนอนบนแผ่นดิน ประเสริฐกว่าการนอนบนเตียงที่กุฎุมพีนำมา”
 ฝ่ายพระเถระคิดว่า
 “คนพาลนี้ อย่าฉิบหายเพราะอาศัยเราเลย”

 ดังนี้แล้ว ลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ ไปจากที่นั่น โดยมิได้คำนึงถึงการนิมนต์ของ
กุฎุมพี ฝ่ายภิกษุเจ้าถิ่นทำวัตรที่ควรทำในวิหารแต่เช้าตรู่ แล้วเคาะระฆัง
ด้วยหลังเล็บ เพราะเกรงภิกษุอาคันตุกะจะตื่นด้วยเสียงระฆัง แล้วเข้าไปสู่
บ้านเพื่อบิณฑบาต
 กุฎุมพีทำสักการะแด่ภิกษุเจ้าถิ่นอย่างที่เคยทำ เมื่อไม่เห็นพระขีณาสพ 
จึงถามว่า
 “ท่านผู้เจริญ พระเถระไปไหน”

 ภิกษุเจ้าถิ่น จึงกล่าวว่า 

 “อย่าได้พูดถึงท่านเลย เมื่อวานนี้ พอท่านกลับเท่านั้นก็เข้าจำวัด จน
ป่านนี้ยังไม่ตื่น ตอนเช้าเมื่ออาตมากวาดวิหาร กรอกน้ำฉันใส่หม้อ ตีระฆัง
ด้วยเสียงอันดัง ท่านยังไม่รู้สึก ยังนอนหลับอยู่”

 กุฎุมพีคิดว่า
 “พระผู้เป็นเจ้าของเรา ผู้ประกอบด้วยอิริยาบถสมบัติเช่นนั้น คงไม่นอน
หลับถึงเวลานี้ ภิกษุนี้คงกล่าวด้วยความริษยาเพราะเห็นเราทำสักการะ 
แก่ท่าน”

 กุฎุมพีนิมนต์ให้ภิกษุฉันโดยเคารพ ล้างบาตรของท่าน แล้วใส่โภชนะ
มีรสเลิศเต็มบาตร พลางกล่าวว่า
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 “ถ้าท่านเห็นพระผู้เป็นเจ้าของกระผม ท่านพึงถวายบิณฑบาตนี้แก่ 
พระผู้เป็นเจ้านั้น”

 ภิกษุเจ้าถิ่นคิดว่า
 “ถ้าภิกษุอาคันตุกะได้ฉันบิณฑบาตประณีตเห็นปานนี้ไซร้ ท่านก็จัก
ติดใจในรสอาหาร แล้วจะอยู่แต่ในที่นี้ ไม่ไปที่อื่น”

 ดังนี้แล้ว ทิ้งบิณฑบาตนั้นเสียกลางทาง แล้วไปสู่ที่อยู่ของพระเถระ  
แต่ไม่เห็นท่าน
 สมณธรรมที่ภิกษุนั้นทำไว้ตลอดสองหมื่นปี ก็มิอาจช่วยได้ เพราะการ
เบียดเบียนพระอรหันต์นั้น เมื่อท่านมรณภาพแล้วได้ไปเกิดในอเวจี เสวย
ทุกข์เป็นอันมากสิ้นพุทธันดรหนึ่ง มาถึงพุทธุปบาทกาลนี้ เกิดในตระกูล
มั่งคั่งตระกูลหนึ่งในเมืองราชคฤห์
 เด็กนั้น ตั้งแต่พอเดินได้ ไม่ต้องการนอนบนที่นอน ไม่ต้องการบริโภค
อาหาร กินแต่อุจจาระของตนเท่านั้น มารดาบิดาเข้าใจว่า ลูกประพฤติเช่นนี้
เพราะยังเด็กอยู่
 แม้เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว เขาก็ไม่ละความประพฤติเช่นนั้น คือ  
ไม่นุ่งผ้า ชอบเปลือยกาย ชอบนอนบนพื้นดิน กินอุจจาระของตน มารดา 
และบิดาของเขาคิดว่า
 “ลูกคนนี้จะทำให้สกุลเสื่อมเสีย เขาไม่ควรอยู่ครองเรือน ควรบวชใน
สำนักของอาชีวกทั้งหลาย”

  ดังนี้แล้ว จึงนำไปฝากให้บวชในสำนักของอาชีวก เมื่อบวชแล้ว ได้ถอน
ผมด้วยแปรงตาล มารดาบิดาของเขาเชิญอาชีวกเหล่านั้นไปบริโภคอาหาร
ที่เรือนของตน เขาก็ไม่ไป พอพวกอาชีวกไปแล้ว เขาได้เปิดประตูเวจกุฎี  
ปั้นอุจจาระให้เป็นคำ แล้วบริโภค
 พวกอาชีวกได้นำอาหารจากบ้านมาให้เขา เขาก็ไม่ต้องการกล่าวว่า
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 “ข้าพเจ้าไม่ต้องการอาหารนี้ อาหารของข้าพเจ้ามีแล้ว”

 พวกอาชีวกถามว่า
 “ท่านได้อาหารจากที่ไหน”

 อาชีวกตอบว่า “ได้จากที่นี่เอง”

 ในวันต่อมาก็เหมือนกัน เขาไม่ยอมไปในที่นิมนต์ กล่าวว่า
 “ข้าพเจ้าจักอยู่ในที่นี้”

 พวกอาชีวกคิดว่า
 “อาชีวกนี้ไม่ต้องการจะเข้าบ้าน ไม่ต้องการจะกินอาหารที่พวกเรานำ
มาให้ เขาได้อาหารจากที่ไหนหนอ เราจักจับผิดเขา”

 ดังนี้แล้ว ให้อาชีวกสองคนอยู่ที่สำนัก คอยจับผิดเขา
 เขาเข้าใจว่าอาชีวกทั้งหมดไปแล้ว จึงลงสู่เวจกุฎี กินอุจาระเหมือนก่อน 
พวกอาชีวกสองคนนั้นเห็นการกระทำของเขาแล้ว จึงบอกแก่อาชีวกทั้ง
หลาย พวกอาชีวกคิดว่า
 “โอ กรรมหนัก ใคร ๆ รู้เรื่องนี้ไซร้ จะประกาศว่าอาชีวกทั้งหลายเที่ยว
กินอุจจาระ พวกเราจะเสื่อมเกียรติ อาชีวกนี้ไม่สมควรอยู่ในสำนักของ 
พวกเรา”

  ดังนี้ จึงขับไล่เขาออกจากสำนัก
 ชัมพุกาชีวกไปอาศัยอยู่ที่หินดาดแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นที่สำหรับมหาชน 
มาถ่ายอุจจาระ เขากินอุจจาระในเวลากลางคืน ส่วนในเวลากลางวัน  
เขาเหนี่ยวก้อนหินข้างหนึ่งด้วยมือ ยกเท้าขึ้นข้างหนึ่งตั้งไว้บนเข่า ยืนเงย
หน้าอ้าปาก มหาชนเห็นเขาแล้ว เข้าไปหา ไหว้ แล้วถามว่า
 “ท่านผู้เจริญ เพราะเหตุไร พระผู้เป็นเจ้าจึงยืนอ้าปาก”

 เขาตอบว่า
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 “เพราะเรามีลมเป็นภักษา ไม่กินของอย่างอื่นเลย”

 “เมื่อเป็นเช่นนั้น เพราะเหตุไร ท่านจึงยกเท้าข้างหนึ่งตั้งไว้บนเข่า  
ยืนอยู่เล่า ขอรับ”

 “เรามีตบะสูง มีตบะกล้า แผ่นดินถูกเราเหยียบด้วยเท้าทั้งสองย่อมหวั่น
ไหว เพราะฉะนั้น เราจึงยกเท้าขึ้นข้างหนึ่งไว้บนเข่า ยืนอยู่ ก็เราแลยืนอย่าง
เดียว ยังกาลให้ล่วงไป ไม่นั่ง ไม่นอน”

 มนุษย์โง่ ๆ ทั้งหลาย เมื่อได้ฟังดังนั้นก็เลื่อมใส ลือกระฉ่อนไปทั่วแคว้น
อังคะและมคธว่า
 “แหม น่าอัศจรรย์จริง ท่านผู้มีตบะเห็นปานนี้มีอยู่ ผู้เช่นนี้ พวกเรายังไม่
เคยเห็น”

 ดังนี้แล้ว นำสักการะเป็นอันมากมาให้ทุกเดือน อาชีวกนั้นกล่าวว่า
 “เรากินลมอย่างเดียว ไม่กินอาหารอย่างอื่น เพราะเมื่อเรากินอาหาร
อย่างอื่น ตบะย่อมเสื่อมไป”

 คนทั้งหลายอ้อนวอนว่า
 “ท่านผู้เจริญ ท่านอย่าให้พวกกระผมฉิบหายเลย การบริโภคของคน 
ผู้มีตบะกล้าเช่นท่าน ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่พวกกระผม
สิ้นกาลนาน”

 อาชีวกตอบว่า “เรานั้นไม่ชอบใจอาหารอย่างอื่น”

 เมื่อถูกมหาชนรบกวนด้วยการอ้อนวอนครั้งแล้วครั้งเล่า จึงเอาปลาย
หญ้าคาวางบนอาหาร มีเนยใสและน้ำอ้อย เป็นต้น แล้วเอาแตะที่ปลายลิ้น 
แล้วส่งอาหารคืนเจ้าของพร้อมกล่าวว่า
 “พวกท่านจงไปเถิด เท่านี้พอละ เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ท่าน 
ทั้งหลาย”
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 อาชีวกนั้นเป็นคนเปลือย เคี้ยวกินอุจจาระ ถอนผมด้วยแปรงตาล  
นอนบนพื้นดิน อยู่อย่างนั้นล่วงไป ๕๕ ปี

***

 รุ่งเช้าวันหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพิจารณาดูสัตว์โลก ชัมพุกาชีวก
ปรากฏภายในข่ายคือพระญาณ ทรงเห็นอุปนิสัยแห่งพระอรหัตพร้อมด้วย
ปฏิสัมภิทาของเขาแล้ว ในเวลาบ่าย เสด็จไปสู่ที่อยู่ของชัมพุกาชีวก  
ได้เปล่งพระสุรเสียงว่า
 “ชัมพุกะ”

 ชัมพุกะคิดว่า
 “นั่นใครหนอแล เรียกเราด้วยวาทะว่าชัมพุกะ”

 จึงถามว่า
 “นั่นใคร”

 “เรา ชัมพุกะ”

 “ท่านต้องการอะไร มหาสมณะ”

 “เธอจงให้ที่อยู่นี้แก่เรา สักคืนหนึ่ง”

 “มหาสมณะ ที่นี่ไม่มีที่อยู่”

 “ชัมพุกะ เธออย่ากระทำอย่างนั้น เธอจงให้ที่อยู่แก่เราสักคืนหนึ่ง ชื่อว่า
พวกบรรพชิตย่อมปรารถนาบรรพชิต พวกมนุษย์ย่อมปรารถนามนุษย์  
พวกปศุสัตว์ย่อมปรารถนาพวกปศุสัตว์”

 “ก็ท่านเป็นบรรพชิตหรือ”

 “เราเป็นบรรพชิต”

 ชัมพุกาชีวกกล่าวว่า 
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 “ถ้าท่านเป็นบรรพชิต น้ำเต้าของท่านอยู่ที่ไหน ทัพพีสำหรับโบกควัน
ของท่านอยู่ที่ไหน ด้ายสำหรับบูชายัญของท่านอยู่ที่ไหน” 

 “น้ำเต้าของเรามีอยู่ แต่เราเก็บไว้ด้วยเห็นว่าถือไปแต่ละอย่างเป็นเรื่อง
รุงรังลำบาก”

 อาชีวกนั้นโกรธ ถามว่า
 “ท่านเป็นบรรพชิตอย่างไร น้ำเต้าก็ไม่ถือ ข้าพเจ้าจะรู้ได้อย่างไรว่าท่าน
เป็นบรรพชิตจริง”

 “ช่างเถอะ ชัมพุกะ เธออย่าโกรธเลย เธอจงบอกที่อยู่แก่เราเถิด”

 “มหาสมณะ ที่อยู่ในที่นี้ไม่มี”

 พระศาสดาทรงชี้เงื้อมแห่งหนึ่ง ซึ่งมีอยู่ในที่ไม่ไกลจากที่อยู่ของเขา 
แล้วตรัสถามว่า
 “ที่เงื้อมนั่น ใครอยู่”

 “มหาสมณะ ที่เงื้อมนั่น ไม่มีใครอยู่”

 “ถ้าเช่นนั้น เธอจงให้เงื้อมนั่นแก่เรา”

 “ตามใจท่าน”

 พระศาสดาทรงปูผ้า แล้วประทับนั่งที่เงื้อมนั้น
 ครั้งนั้น ท้าวมหาราชทั้งสี่ทำทิศทั้งสี่ให้มีแสงสว่างเป็นอันเดียวกัน มาสู่
ที่บำรุงในปฐมยาม ชัมพุกะเห็นแสงสว่างแล้ว คิดว่า
 “นั่นคือแสงสว่างอะไรกัน”

 ในมัชฌิมยาม ท้าวสักกเทวราชเสด็จมา ชัมพุกะเห็นแม้ท้าวสักก-
เทวราชนั้น คิดว่า
 “ชื่อว่าใครนั่น”
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 ในปัจฉิมยาม ท้าวมหาพรหมผู้สามารถยังจักรวาลหนึ่งให้สว่างด้วย 
นิ้วมือนิ้วหนึ่ง ทำจักรวาลสองจักรวาลให้สว่างด้วยนิ้วมือ ๒ นิ้ว ทำจักรวาล
สิบจักรวาลให้สว่างด้วยนิ้วมือ ๑๐ นิ้ว ท้าวมหาพรหมเสด็จมาแล้ว ทำทั่วทั้ง
ป่าให้มีแสงสว่าง ชัมพุกะเห็นท้าวมหาพรหมนั้น คิดว่า
 “นั่นใครหนอแล”

 รุ่งขึ้น เขาไปเฝ้าพระศาสดา ทูลถามพระศาสดาว่า
 “มหาสมณะ ใครผู้ทำทิศทั้งสี่ให้สว่าง มาสู่สำนักของท่านในปฐมยาม”

 “ท้าวมหาราชทั้งสี่”

 “มาเพราะเหตุไร”

 “มาเพื่อบำรุงเรา” 

 “ก็ท่านเป็นผู้ยอดเยี่ยมกว่าท้าวมหาราชทั้งสี่หรือ”

 “ใช่ ชัมพุกะ เราแลเป็นพระราชายอดเยี่ยมกว่าพระราชาทั้งหลาย”

 “ก็ในมัชฌิมยาม ใครมา”

 “ท้าวสักกเทวราช”

 “เพราะเหตุไร”

 “เพื่อบำรุงเราเหมือนกัน”

 “ก็ท่านเป็นผู้ยอดเยี่ยมกว่าท้าวสักกเทวราชหรือ”

 “ใช่ ชัมพุกะ เราเป็นผู้ยอดเยี่ยมกว่าท้าวสักกะ ก็ท้าวสักกะนั่นเป็น
คิลานุปัฏฐากของเรา เช่นเดียวกับสามเณรผู้เป็นกัปปิยการก”

 ชัมพุกาชีวกทูลถามพระศาสดาต่อว่า “ก็ใครทำทั่วทั้งป่าให้สว่าง ได้มา
ในปัจฉิมยาม”

 “ชนทั้งหลายในโลก เมื่อจามหรือพลาดพลั้งแล้ว มักกล่าวว่า ขอความ
นอบน้อมจงมีแก่มหาพรหม ผู้นั้นแหละเป็นท้าวมหาพรหม”
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 “ก็ท่านเป็นผู้ยอดเยี่ยมแม้กว่าท้าวมหาพรหมหรือ”

 “ใช่ ชัมพุกะ เราแลเป็นพรหมยิ่งแม้กว่าพรหม”

 “มหาสมณะ ท่านเป็นผู้อัศจรรย์ เราอยู่ในที่นี่มา ๕๕ ปี ไม่เคยมีเทวดา
สักองค์หนึ่งมาเพื่อบำรุงเรา ก็เราเป็นผู้มีลมเป็นภักษา ยืนอย่างเดียว  
ให้กาลล่วงไป เทวดาเหล่านั้นไม่เคยมาสู่ที่บำรุงของเราเลย”

 “ชัมพุกะ เธอลวงมหาชนผู้โง่เขลามานานแล้ว ยังจะลวงเราด้วยหรือ 
เธอเคี้ยวกินอุจจาระเท่านั้น นอนบนพื้นดินอย่างเดียว เป็นผู้เปลือยเที่ยวไป 
ถอนผมด้วยแปรงตาล สิ้น ๕๕ ปี มิใช่หรือ
 ก็เมื่อเป็นเช่นนั้น เธอลวงโลกกล่าวว่า เราเป็นผู้มีลมเป็นภักษา ยืนด้วย
เท้าข้างเดียว ไม่นั่ง ไม่นอน ยังปรารถนาจะลวงเราอีกหรือ
 แม้ในกาลก่อน เธอเคยมีทิฏฐิอันชั่วช้าลามก จึงเป็นผู้มีอุจจาระเป็น
อาหาร เป็นผู้นอนบนพื้นดิน เปลือยกายเที่ยวไป ถอนผมด้วยแปรงตาล  
แม้ในบัดนี้ เธอยังถือทิฏฐิอันชั่วช้าลามกเหมือนเดิม”

 “มหาสมณะ ก็เราได้ทำกรรมอะไรไว้”

 พระศาสดาตรัสบอกกรรมที่เขากระทำแล้วในกาลก่อน ความสังเวช 
ได้เกิดขึ้นแก่เขา หิริโอตัปปะปรากฏแล้ว เขานั่งกระโหย่งประนมมือ        
พระศาสดาได้ทรงโยนผ้าสาฎกสำหรับอาบน้ำไปให้เขา เขานุ่งผ้านั้น  
แล้วถวายบังคมพระศาสดา นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง
 ฝ่ายพระศาสดาตรัสอนุปุพพิกถาแสดงธรรมแก่เขา ในกาลจบเทศนา 
เขาบรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมภิทา ถวายบังคมพระศาสดา แล้วลุก
ขึ้นจากที่นั่ง ทูลขอบรรพชาและอุปสมบท ด้วยอาการเพียงเท่านี้ กรรมใน
กาลก่อนของชัมพุกะนั้นหมดสิ้นแล้ว
 ก็ชัมพุกะนี้ ด่าพระขีณาสพด้วยอักโกสวัตถุ ๔ อย่าง หมกไหม้อยู่ใน
อเวจีตราบเท่ามหาปฐพีนี้หนาขึ้น ๑ โยชน์ ยิ่งด้วย ๓ คาวุต อยู่ในอาการอัน
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น่าเกลียดเช่นนี้ ๕๕ ปี ด้วยเศษแห่งผลกรรมของการด่านั้น กรรมนั้นของเธอ
สิ้นแล้วเพราะการบรรลุพระอรหัต 

 กรรมที่เธอทำแล้วนั้นไม่อาจทำให้ผลแห่งสมณธรรมที่เธอได้ทำมา ๒ 
หมื่นปีหมดสิ้นไปได้ เพราะฉะนั้น พระศาสดาจึงทรงเหยียดพระหัตถ์เบื้อง
ขวาออก ตรัสกับเธอว่า
 “เธอจงเป็นภิกษุมาเถิด จงประพฤติพรหมจรรย์เถิด”

 ขณะนั้นเอง เพศคฤหัสถ์ของเธอหายไป เธอเป็นผู้ทรงบริขาร ๘ ได้เป็น
ประดุจพระเถระมีพรรษา ๖๐

***

 วันนั้นเป็นวันที่ชาวอังคะและมคธ ถือสักการะมาเพื่อชัมพุกะ ชาวแว่น
แคว้นทั้งสองเห็นพระตถาคต คิดว่า
 “ชัมพุกะผู้เป็นเจ้าของพวกเราเป็นใหญ่ หรือว่าพระสมณโคดมเป็น
ใหญ่ ถ้าพระสมณโคดมเป็นใหญ่ ชัมพุกะก็พึงไปสู่สำนักของพระสมณ-
โคดม แต่เพราะชัมพุกะชีวกเป็นใหญ่ พระสมณโคดมจึงเสด็จมาสู่สำนัก 
ชัมพุกาชีวก”

 พระศาสดาทรงทราบความปริวิตกของมหาชน จึงตรัสว่า
 “ชัมพุกะ เธอจงกำจัดความสงสัยของพวกอุปัฏฐากของเธอเสีย”

 ชัมพุกาชีวกกราบทูลว่า
 “แม้ข้าพระองค์ก็หวังพระพุทธดำรัสนี้เหมือนกัน พระพุทธเจ้าข้า”

 ดังนี้แล้ว เข้าฌาน ๔ ลุกขึ้น เหาะขึ้นสู่เวหาสประมาณชั่วลำตาล 
กราบทูลว่า
 “พระพุทธเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระศาสดาของข้าพระองค์   
ข้าพระองค์เป็นสาวก”
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 จากนั้นลงมาถวายบังคม แล้วเหาะขึ้นสู่เวหาสประมาณ ๗ ชั่วลำตาล
อีก ด้วยอาการอย่างนี้ คือ ประมาณ ๒ ชั่วลำตาล ประมาณ ๓ ชั่วลำตาล 
แล้วลงมา ทำให้มหาชนทราบความที่ตนเป็นสาวก มหาชนเห็นเหตุนั้นแล้ว 
คิดว่า
 “โอ ธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลาย เป็นผู้น่าอัศจรรย์ มีพระคุณไม่ทราม
เลย”

 พระศาสดา ตรัสกับมหาชนว่า
 “ชัมพุกะนี้ วางสักการะที่พวกท่านนำมาที่ปลายลิ้นด้วยปลายหญ้าคา 
ตลอดกาลประมาณเท่านี้ อยู่ในที่นี้ด้วยหวังว่า เราบำเพ็ญการประพฤติตบะ 
ถ้าเธอพึงบำเพ็ญการประพฤติตบะสิ้น ๑๐๐ ปี ด้วยอุบายนี้ไซร้ การบำเพ็ญ
ตบะนั้นยังไม่ถึงเสี้ยวแม้ที่ ๑๖ แห่งกุศลเจตนาเป็นเครื่องตัดภัตของเธอ 
ผู้รังเกียจสกุลหรือภัต แล้วไม่บริโภคในบัดนี้”

 ดังนี้แล้ว เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถานี้ว่า

  “คนพาลพึงบริโภคโภชนะด้วยปลายหญ้าคาทุก ๆ เดือน
  เขาย่อมไม่ถึงเสี้ยวที่ ๑๖ แห่งท่านผู้มีธรรมอันนับได้แล้ว”

 ในกาลจบเทศนา ธรรมาภิสมัยได้มีแก่สัตว์ ๘ หมื่น ๔ พันแล้ว ดังนี้แล
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อัคคิทัตนั้น เป็นปุโรหิตของพระเจ้ามหาโกศล ครั้นเมื่อพระเจ้า
มหาโกศลสวรรคต พระราชโอรสทรงพระนามว่า ปเสนทิโกศล 
ได้ขึ้นครองราชสมบัติแทน พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงดำริว่า

“ผู้นี้เป็นปุโรหิตแห่งพระชนกของเรา”

 พระองค์จึงตั้งเขาไว้ในตำแหน่งนั้นเดิม ในเวลาเขามาสู่ที่บำรุงของ
พระองค์ ทรงทำการเสด็จลุกรับ รับสั่งให้พระราชทานอาสนะเสมอกัน  
ด้วยพระดำรัสว่า
 “อาจารย์ เชิญนั่งบนอาสนะนี้”

 อัคคิทัตนั้น คิดว่า
 “พระราชานี้ทรงทำความเคารพในเราอย่างเหลือเกิน แต่เราก็ไม่อาจ
เอาใจของพระราชาทั้งหลายได้ตลอดกาลเป็นนิตย์เทียว อนึ่ง พระราชาก็
เยาว์วัย ยังหนุ่มน้อย ชื่อว่าความเป็นพระราชากับคนผู้มีวัยเสมอกันนั่นแล 
เป็นเหตุให้เกิดสุข ส่วนเราเป็นคนแก่ เราควรบวช”

 เขากราบทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตบรรพชา แล้วให้คนตี
กลองเที่ยวไปในพระนคร สละทรัพย์ของตนทั้งหมดให้ทานตลอด ๗ วัน 
แล้วออกบวชเป็นนักบวช บุรุษหมื่นหนึ่งบวชตามเขา อัคคิทัตพร้อมด้วย
นักบวชเหล่านั้น อาศัยอยู่ระหว่างแคว้นอังคะ แคว้นมคธ และแคว้นกุรุ  
เขาให้โอวาทนักบวชเหล่านั้นว่า
 “พ่อทั้งหลาย บรรดาเธอทั้งหลาย ผู้ใดมีกามวิตกเกิดขึ้น ผู้นั้นจงขน
หม้อทรายหม้อหนึ่งจากแม่น้ำมาเกลี่ยลง ณ ที่นี้”

 พวกนักบวชเหล่านั้นรับคำ ในเวลากามวิตกเกิดขึ้นก็
ทำอย่างนั้น เวลาต่อมากองทรายได้ใหญ่ขึ้น นาคราชชื่อ 
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อหิฉัตตะ ได้มาอาศัยอยู่ที่กองทรายใหญ่นั้น ชาวอังคะ มคธ และชาวแคว้น
กุรุ นำเครื่องสักการะเป็นอันมาก ไปถวายทานแก่พวกนักบวชเหล่านั้นทุก ๆ 
เดือน
 ครั้งนั้น อัคคิทัตได้ให้โอวาทแก่ชนเหล่านั้น ดังนี้ว่า
 “พวกท่านจงถึงภูเขาเป็นสรณะ จงถึงป่าเป็นสรณะ จงถึงอารามเป็น
สรณะ จงถึงต้นไม้เป็นสรณะ พวกท่านจักพ้นจากทุกข์ทั้งสิ้นได้ด้วยอาการ
อย่างนี้”

 เขากล่าวสอนศิษย์ของตนด้วยโอวาทนี้เหมือนกัน

***

 สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวันวิหาร ในเวลา
จวนรุ่ง ทรงตรวจดูสัตว์โลก ทรงเห็นอัคคิทัตพราหมณ์พร้อมด้วยศิษย์  
เข้ามาในข่ายคือพระญาณของพระองค์ ทรงทราบว่า ชนเหล่านั้นทั้งหมด 
เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยแห่งพระอรหัต ในตอนเย็น ได้ตรัสเรียกพระ 
มหาโมคคัลลานเถระ แล้วตรัสว่า
 “โมคคัลลานะ เธอเห็นอัคคิทัตพราหมณ์ผู้ทำให้มหาชนให้เเล่นไปโดย
ทางไม่ใช่ท่าไหม เธอจงไปให้โอวาทแก่มหาชนเหล่านั้น”

 พระมหาโมคคัลลานะ กราบทูลว่า
 “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ผู้เดียวไม่อาจจัดการชนเป็นอันมาก
เหล่านั้นได้ พระพุทธเจ้าข้า ถ้าแม้พระองค์จักเสด็จไปไซร้ ก็จะจัดการได้ 
โดยง่าย”

 “โมคคัลลานะ แม้เราก็จักไป เธอจงล่วงหน้าไปก่อน”

 พระเถระได้เดินทางล่วงหน้าไป ด้วยคิดว่า
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 “ชนเหล่านั้นทั้งมีกำลัง ทั้งมีมาก ถ้าเราจักพูดอะไร ๆ ในที่ประชุมของ
ชนทั้งปวงไซร้ ชนทั้งหมดจะไม่ฟังเรา”

 พระเถระจึงเนรมิตฝนเม็ดใหญ่ให้ตกลงด้วยอานุภาพของตน ชนเหล่า
นั้นต่างก็ลุกขึ้น แล้วเข้าไปยังบรรณศาลาของตน ๆ พระเถระได้ไปยืนอยู่ที่
ประตูบรรณศาลาของอัคคิทัต แล้วกล่าวว่า
 “อัคคิทัต”

 อัคคิทัตได้ยินเสียงของพระเถระแล้ว ด้วยความเป็นผู้มีมานะมาก  
เขาคิดว่า
 “ในโลกนี้ใคร ๆ ชื่อว่าผู้สามารถเรียกเราโดยออกชื่อ ไม่มี ใครหนอแล 
เรียกเราโดยออกชื่อ”

 แล้วกล่าวว่า
 “นั่นเป็นใคร”

 พระมหาโมคคัลลานะตอบว่า
 “ข้าพเจ้า พราหมณ์”

 อัคคิทัตกล่าวว่า “ท่านพูดอะไร”

 “ข้าพเจ้าขอพักแรมที่นี้สักคืนหนึ่ง”

 “ที่นี้ไม่มีสถานที่พัก บรรณศาลาหลังหนึ่งก็สำหรับคนหนึ่งเท่านั้น”

 “อัคคิทัต ธรรมดาพวกมนุษย์ย่อมไปสู่สำนักของพวกมนุษย์ พวกโค 
ก็ไปสู่สำนักของโค พวกบรรพชิตก็ไปสู่สำนักของพวกบรรพชิต ท่านอย่าทำ
อย่างนั้น ขอจงให้ที่พักอยู่แก่ข้าพเจ้า”

 “ก็ท่านเป็นบรรพชิตหรือ”

 “ข้าพเจ้าเป็นบรรพชิต”

 “ถ้าท่านเป็นบรรพชิตไซร้ บริขารแห่งบรรพชิตของท่านอยู่ไหน”
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 “บริขารของข้าพเจ้ามีอยู่ ข้าพเจ้าคิดเห็นว่า ก็การถือบริขารเที่ยวไปนั้น
ลำบาก ดังนี้แล้ว จึงถือบริขารนั้นไว้โดยภายในนั้นแล เที่ยวไป”

 พราหมณ์นั้นกล่าวด้วยความโกรธว่า
 “ท่านจักถือบริขารนั้นเที่ยวไปหรือ”

 “อัคคิทัต ท่านอย่าโกรธข้าพเจ้า จงบอกสถานที่พักอยู่แก่ข้าพเจ้าเถิด”

 “ที่นี้ไม่มีสถานที่พัก”

 พระโมคคัลลานะถามว่า “ก็ใครอยู่บนกองทรายนั่น”

 “นาคราชตัวหนึ่ง”

 “ท่านจงให้ที่นั้นแก่ข้าพเจ้า”

 “ข้าพเจ้าไม่อาจให้ได้ นาคราชนั่นร้ายกาจ”

 “ช่างเถอะ ขอท่านจงให้แก่ข้าพเจ้าเถิด”

 “ถ้าเช่นนั้น ท่านจงรู้เองเถิด”

 พระเถระมุ่งหน้าเข้าไปยังกองทราย นาคราชเห็นพระเถระนั้นเดินมา 
คิดว่า
 “พระสมณะเดินมาทางนี้ คงจะไม่รู้ว่าเราอยู่ที่นี้ เราจะบังหวนควัน 
ให้สมณะนั้นตาย”

 แล้วนาคราชได้บังหวนควัน พระเถระคิดว่า
 “นาคราชนี้คงเข้าใจว่า ตนเท่านั้นที่บังหวนควันได้ ผู้อื่นย่อมไม่อาจ
ทำได้”

 ดังนี้แล้ว พระเถระได้บังหวนควันสู้ ควันทั้งหลายพุ่งออกจากสรีระแห่ง
นาคราชและพระเถระ ตั้งขึ้นจนถึงพรหมโลก ควันทั้งสองฝ่ายไม่อาจทำร้าย
พระเถระ แต่ทำร้ายนาคราชฝ่ายเดียว นาคราชไม่อาจอดทนกำลังแห่งควัน
ได้ จึงพ่นไฟสู้ ฝ่ายพระเถระเข้าสมาบัติมีเตโชธาตุเป็นอารมณ์ แล้วพ่นไฟ

103



ตอบโต้ เปลวไฟพุ่งขึ้นไปจนถึงพรหมโลก เปลวไฟแม้ทั้งสองฝ่ายไม่อาจ
ทำร้ายพระเถระ แต่ทำร้ายนาคราชฝ่ายเดียว”

 ลำดับนั้น นาคราชถูกไฟคลอกไปทั่วร่าง อัคคิทัตเห็นไฟลุกท่วมอยู่   
คิดว่า
 “นาคราชคงเผาสมณะแล้ว สมณะคนดีหนอ ไม่เชื่อฟังคำของพวกเรา 
จึงฉิบหายแล้ว”

 พระเถระทำให้นาคราชหมดพยศแล้ว นั่งบนกองทราย นาคราชเอา
ขนดรวบกองทราย แผ่พังพานประมาณเท่าห้องโถงแห่งเรือนยอด กั้นอยู่
แล้วเบื้องบนแห่งพระเถระ 

 ในเวลาเช้า หมู่ฤษีไปกองทราย ด้วยคิดว่า
 “พวกเราจะได้รู้ว่าสมณะตายแล้วหรือยังไม่ตาย”

 เมื่อเห็นพระเถระนั่งอยู่บนยอดกองทราย จึงประคองอัญชลีกล่าวว่า
 “สมณะ นาคราชไม่ทำร้ายท่านหรือ”

 พระเถระ กล่าวว่า
 “ท่านทั้งหลายไม่เห็นนาคราชแผ่พังพานอยู่เบื้องบนแห่งเราหรือ”

 “น่าอัศจรรย์หนอ ท่านผู้เจริญ อานุภาพแห่งสมณะชื่อเห็นปานนี้       
พระสมณะนี้ทรมานนาคราชได้แล้ว”

 ในขณะนั้น พระศาสดาเสด็จมาถึง พระเถระเห็นพระศาสดาแล้ว ลุกขึ้น
ถวายบังคม 

 ลำดับนั้น ฤษีทั้งหลาย ถามพระเถระว่า
 “สมณะนี้เป็นใหญ่กว่าท่านหรือ”

 “พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นพระศาสดา ข้าพเจ้าเป็นสาวกของ 
พระผู้มีพระภาคเจ้านี้”
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 พระศาสดาประทับนั่งบนยอดกองทราย หมู่ฤษีประคองอัญชลีชมเชย
พระศาสดาว่า
 “อานุภาพของสาวกยังถึงเพียงนี้ ส่วนอานุภาพของพระศาสดานี้        
จักเป็นเช่นไร”

 พระศาสดาตรัสเรียกอัคคิทัตมา แล้วตรัสว่า
 “อัคติทัต ท่านให้โอวาทแก่สาวกและอุปัฏฐากทั้งหลายของท่าน
อย่างไร”

 อัคคิทัต กราบทูลว่า
 "ข้าพระองค์ให้โอวาทแก่สาวกและอุปัฏฐากเหล่านั้นอย่างนี้ว่า ท่านทั้ง
หลาย จงถึงภูเขาเป็นสรณะ จงถึงป่าเป็นสรณะ จงถึงอารามเป็นสรณะ จงถึง
ต้นไม้เป็นสรณะ ท่านจักพ้นจากทุกข์ทั้งสิ้นได้ด้วยอาการอย่างนี้”

 พระศาสดาตรัสว่า
 “อัคคิทัต บุคคลถึงวัตถุทั้งหลายมีภูเขาเป็นต้น ว่าเป็นที่พึ่งแล้ว ย่อม 
ไม่พ้นจากทุกข์ได้เลย ส่วนบุคคลถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ว่าเป็นที่พึ่ง 
ย่อมพ้นจากทุกข์ในวัฏฏะทั้งสิ้นได้”

 ดังนี้แล้ว ได้ทรงภาษิตพระคาถาเหล่านี้ว่า

  “มนุษย์เป็นอันมาก ถูกภัยคุกคามแล้ว
  ย่อมถึงภูเขา ป่า อาราม และรุกขเจดีย์ว่าเป็นที่พึ่ง
  สรณะนั่นแลไม่เกษม สรณะนั่นไม่อุดม 
  เพราะบุคคลอาศัยสรณะนั่น ย่อมไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้

  ส่วนบุคคลใดถึงพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ว่าเป็นที่พึ่ง
  ย่อมเห็นอริยสัจ ๔ คือ ทุกข์ เหตุให้เกิดทุกข์
  ความก้าวล่วงทุกข์ และมรรคมีองค์ ๘ อันประเสริฐ
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  ซึ่งยังสัตว์ให้ถึงความสงบแห่งทุกข์ ด้วยปัญญาชอบ
  สรณะนั่นแลของบุคคลนั้นเกษม สรณะนั่นอุดม
  เพราะบุคคลอาศัยสรณะนั่น ย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้”

 ในกาลจบเทศนา ฤษีเหล่านั้นทั้งหมดบรรลุพระอรหัตพร้อมด้วย 
ปฏิสัมภิทาทั้งหลาย ถวายบังคมพระศาสดา แล้วทูลขอบรรพชา พระศาสดา
ทรงเหยียดพระหัตถ์ออกจากกลีบจีวร ตรัสว่า
 “ท่านทั้งหลาย จงเป็นภิกษุมาเถิด จงประพฤติพรหมจรรย์”

 ในขณะนั้นเอง ฤษีเหล่านั้นได้เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งบริขาร ๘ ดุจพระเถระมี
พรรษาตั้งร้อย ก็วันนั้นได้เป็นวันที่ชาวแคว้นอังคะ แคว้นมคธะ และแคว้นกุรุ 
แม้ทั้งปวงถือเครื่องสักการะมา ชนเหล่านั้นถือเครื่องสักการะมาแล้ว เห็นฤษี
เหล่านั้นทั้งหมดบวชแล้ว คิดว่า
 “อัคคิทัตพราหมณ์ของพวกเราเป็นใหญ่ หรือพระสมณโคดมเป็นใหญ่
หนอแล อัคคิทัตเป็นใหญ่แน่ เพราะเหตุที่พระสมณโคดมมาหา”

 พระศาสดาทรงตรวจดูอัธยาศัยของชนเหล่านั้นแล้ว ตรัสว่า
 “อัคคิทัต เธอจงตัดความสงสัยของบริษัท”

 พระอัคคิทัตนั้นกราบทูลว่า
 “แม้ข้าพระองค์ก็หวังเหตุมีประมาณเพียงนั้นเหมือนกัน”

 ดังนี้แล้ว เหาะขึ้นไปสู่เวหาสด้วยกำลังฤทธิ์ แล้วลงมาถวายบังคม   
พระศาสดาบ่อยถึง ๗ ครั้ง แล้วประกาศความที่ตนเป็นสาวกว่า
 “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นศาสดาของข้าพระองค์ 
ข้าพระองค์เป็นสาวก”
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สันตติมหาอำมาตย์ คืออำมาตย์ของพระเจ้าปเสนทิโกศล  
แคว้นโกศล ครั้งนั้น เขาได้ปราบปรามปัจจันตชนบทอันกำเริบ
ให้สงบ พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงพอพระราชหฤทัย ประทาน 
ราชสมบัติให้ ๗ วัน และได้ประทานหญิงผู้ชำนาญในการฟ้อน

และการขับนางหนึ่งแก่เขา เขามึนเมาด้วยสุราตลอด ๗ วัน ในวันที่ 
๗ เขาประดับด้วยเครื่องอลังการทุกอย่าง แล้วขึ้นสู่คอช้างตัวประเสริฐ ไปสู่
ท่าอาบน้ำ ได้เห็นพระศาสดากำลังเสด็จเข้าไปบิณฑบาต เขาผงกศีรษะ
ถวายบังคมพระศาสดาขณะยังอยู่บนคอช้างตัวนั้น พระศาสดาทรงทำการ
แย้ม ท่านพระอานนท์ทูลถามว่า
 “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อะไรหนอแล เป็นเหตุให้ทรงกระทำการแย้มให้
ปรากฏ”

 พระศาสดาตรัสบอกเหตุแห่งการแย้มว่า
 “อานนท์ เธอจงดูสันตติมหาอำมาตย์ ในวันนี้เอง เขาประดับด้วย
อาภรณ์ทุกอย่างเทียว มาสู่สำนักของเรา จักบรรลุพระอรหัตในเวลาจบ
คาถาอันประกอบด้วยบท ๔ แล้วนั่งบนอากาศ ชั่ว ๗ ลำตาล จักปรินิพพาน”

 มหาชนได้ฟังพระดำรัสของพระศาสดาแล้ว มีความคิดต่างกัน พวก
มิจฉาทิฏฐิ คิดว่า
 “ท่านทั้งหลาย จงดูกิริยาของพระสมณโคดม พระสมณโคดมนั่นย่อม
พูดสักแต่ปากเท่านั้น ได้ยินว่า ในวันนี้ สันตติมหาอำมาตย์มึนเมาสุราอย่าง
นั้น แต่งตัวอยู่ตามปกติ ฟังธรรมในสำนักของพระสมณโคดมนั้นแล้ว  
จักปรินิพพาน ในวันนี้ พวกเราจักจับผิดพระสมณโคดมนั้น
ด้วยมุสาวาท”

109

ÊÑ ¹µµÔ ÁË ÒÍ ÓÁ ÒµÂ์

Audio 18 



 พวกสัมมาทิฏฐิ คิดกันว่า
 “น่าอัศจรรย์ พระพุทธเจ้าทั้งหลายมีอานุภาพมาก ในวันนี้เราทั้งหลาย 
จักได้ดูการเยื้องกรายของพระพุทธเจ้า และการเยื้องกรายของสันตติมหา
อำมาตย์”

 ส่วนสันตติมหาอำมาตย์เล่นน้ำตลอดวันที่ท่าอาบน้ำแล้ว ไปสู่อุทยาน 
นั่งในที่โรงดื่ม ฝ่ายหญิงฟ้อนนั้นได้เริ่มแสดงการฟ้อนและการขับ ขณะ
แสดงอยู่นั้น ลมมีพิษเกิดขึ้นภายในท้องของนางเพราะความที่นางกิน
อาหารน้อยถึง ๗ วัน เพื่อต้องการให้กายอ้อนแอ้น ในทันใดนั้นเอง นาง
ปากอ้าและตาเหลือก ได้เป็นลมตายในที่นั้นเอง
 สันตติมหาอำมาตย์ สั่งว่า
 “ท่านทั้งหลาย จงตรวจดูนางนั้น”

 ชนทั้งหลายตรวจดูนางแล้ว กล่าวว่า
 “หญิงนั้นดับแล้ว นาย”

 สันตติมหาอำมาตย์ถูกความโศกอย่างแรงกล้าครอบงำ ในขณะนั้นเอง 
สุราที่เขาดื่ม ตลอด ๗ วัน สร่างหายไป เขาคิดว่า
 “คนอื่น เว้นพระตถาคตเสีย จักไม่อาจทำให้ความโศกของเรานี้ดับได้”

 สันตติมหาอำมาตย์พร้อมด้วยพลกายแวดล้อม จึงไปสู่สำนักของ    
พระศาสดาในเวลาเย็น ถวายบังคมแล้ว กราบทูลว่า
 “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ความโศกเห็นปานนี้เกิดขึ้นแก่ข้าพระองค์  
ข้าพระองค์มาก็ด้วยหมายว่า พระองค์จักสามารถดับความโศกของ 
ข้าพระองค์ได้ ขอพระองค์จงทรงเป็นที่พึ่งของข้าพระองค์เถิด เพราะ 
พระศาสดาระงับความโศกของบุคคลได้”

 ลำดับนั้น พระศาสดาตรัสกะเขาว่า

110



 “ท่านมาสู่สำนักของผู้สามารถเพื่อดับความโศกได้แน่นอน อันที่จริง 
น้ำตาที่ไหลออกของท่านผู้ร้องไห้ในเวลาที่หญิงนี้ตาย มากกว่าน้ำของ
มหาสมุทรทั้ง ๔”

 ดังนี้แล้ว จึงตรัสพระคาถานี้ว่า

  “กิเลสเครื่องกังวลใดมีอยู่ในกาลก่อน
  เธอจงยังกิเลสเครื่องกังวลนั้นให้เหือดแห้งไป
  กิเลสเครื่องกังวลจงอย่ามีแก่เธอในภายหลัง
  ถ้าเธอจักไม่ยึดถือขันธ์ในท่ามกลาง
  จักเป็นผู้สงบระงับเที่ยวไป”

 ในกาลจบพระคาถา สันตติมหาอำมาตย์บรรลุพระอรหัต ท่านพิจารณา
ดูอายุสังขารของตน ทราบถึงความสิ้นแห่งอายุสังขาร จึงกราบทูลพระ
ศาสดาว่า
 “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระองค์จงทรงอนุญาตการปรินิพพานแก่ 
ข้าพระองค์เถิด”

 พระศาสดาแม้ทรงทราบกรรมที่ท่านได้ทำมา ก็ทรงกำหนดว่า
 “พวกมิจฉาทิฏฐิประชุมกันเพื่อข่มขี่เราด้วยมุสาวาท จักไม่ได้โอกาส 
พวกสัมมาทิฏฐิประชุมกันด้วยหมายว่า พวกเราจักดูการเยื้องกรายของ
พระพุทธเจ้า และการเยื้องกรายของสันตติมหาอำมาตย์ ฟังกรรมที่ 
สันตติมหาอำมาตย์นี้ทำแล้ว จักทำความเอื้อเฟื้อในบุญทั้งหลาย”

 ดังนี้แล้ว จึงตรัสว่า
 “ถ้ากระนั้น เธอจงบอกกรรมที่เธอทำแล้วแก่เรา ก็เมื่อจะบอก จงอย่ายืน
บนภาคพื้นบอก จงยืนบนอากาศชั่ว ๗ ลำตาล แล้วจึงบอก”

 สันตติมหาอำมาตย์ ทูลรับว่า
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 “ดีละ พระพุทธเจ้าข้า”

 แล้วถวายบังคมพระศาสดา เหาะขึ้นไปสู่อากาศสูงชั่วลำตาลหนึ่ง  
ลงมาถวายบังคมพระศาสดา แล้วเหาะขึ้นไปนั่งโดยบัลลังก์บนอากาศสูง  
๗ ชั่วลำตาล แล้วทูลว่า
 “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระองค์ทรงสดับบุรพกรรมของข้าพระองค์”

บุรพกรรมของสันตติมหาอำมาตย์
 ในกัลป์ที่ ๙๑ เเต่กัลป์นี้ ครั้งพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าวิปัสสี           
ข้าพระองค์บังเกิดในตระกูล ๆ หนึ่ง ในพันธุมดีนคร คิดว่า
 “อะไรหนอแล เป็นกรรมที่ไม่ทำการตัดรอนหรือบีบคั้นซึ่งชนเหล่าอื่น”

 ดังนี้แล้ว เมื่อใคร่ครวญอยู่ จึงเห็นกรรมคือการป่าวร้องในบุญทั้งหลาย 
จำเดิมแต่กาลนั้น ทำกรรมนั้นอยู่ ชักชวนมหาชนเที่ยวป่าวร้องอยู่ว่า
 “พวกท่านจงทำบุญทั้งหลาย จงสมาทานอุโบสถในวันอุโบสถทั้งหลาย 
จงถวายทาน จงฟังธรรม ชื่อว่ารัตนะอย่างอื่นเช่นกับพุทธรัตนะ เป็นต้น ไม่มี 
พวกท่านจงทำสักการะรัตนะทั้ง ๓ เถิด”

 ผลของการชักชวนมหาชนบำเพ็ญการกุศล พระราชาผู้ใหญ่ทรง
พระนามว่าพันธุมะ เป็นพระพุทธบิดา ทรงสดับเสียงของข้าพระองค์นั้น 
รับสั่งให้เรียกข้าพระองค์มาเฝ้าแล้ว ตรัสถามว่า
 “พ่อ เจ้าเที่ยวทำอะไร”

 เมื่อข้าพระองค์ทูลว่า
 “ข้าแต่สมมติเทพ ข้าพระองค์เที่ยวประกาศคุณรัตนะทั้ง ๓ ชักชวน
มหาชนในการบุญทั้งหลาย”

 จึงตรัสถามว่า “เจ้านั่งบนอะไรเที่ยวไป”

 เมื่อข้าพระองค์ทูลว่า “ข้าแต่สมมติเทพ ข้าพระองค์เดินไป”
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 จึงตรัสว่า “พ่อ เจ้าไม่ควรเพื่อเที่ยวไปอย่างนั้น จงประดับพวงดอกไม้นี้
แล้วนั่งบนหลังม้าเที่ยวไปเถิด”

 ดังนี้แล้ว ก็พระราชทานพวงดอกไม้ เช่นกับพวงแก้วมุกดา ทั้งได้
พระราชทานม้าที่ฝึกแล้วแก่ข้าพระองค์ ต่อมา พระราชารับสั่งให้ข้าพระองค์ 
ผู้กำลังเที่ยวประกาศอยู่ด้วยเครื่องบริหารที่พระราชาพระราชทาน มาเฝ้า 
แล้วตรัสถามอีกว่า
 “พ่อ เจ้าเที่ยวทำอะไร”

 เมื่อข้าพระองค์ทูลว่า
 “ข้าแต่สมมติเทพ ข้าพระองค์ทำกรรมอย่างนั้นนั่นแล”

 จึงตรัสว่า “พ่อ แม้ม้าก็ไม่สมควรแก่เจ้า เจ้าจงนั่งบนรถนี้เที่ยวไปเถิด”

 แล้วได้พระราชทานรถที่เทียมด้วยม้าสินธพ ๔ แม้ในครั้งที่ ๓ พระราชา
ทรงสดับเสียงของข้าพระองค์แล้ว รับสั่งให้หา ตรัสถามว่า
 “พ่อ เจ้าเที่ยวทำอะไร”

 เมื่อข้าพระองค์ทูลว่า
 “ข้าแต่สมมติเทพ ข้าพระองค์ทำกรรมนั้นแล”

 จึงตรัสว่า “แน่ะพ่อ แม้รถก็ไม่สมควรแก่เจ้า”

 แล้วพระราชทานโภคะเป็นอันมาก และเครื่องประดับใหญ่ ทั้งได้
พระราชทานช้างเชือกหนึ่งแก่ข้าพระองค์ ข้าพระองค์นั้นประดับด้วยอาภรณ์
ทุกอย่าง นั่งบนคอช้าง ได้ทำกรรมของผู้ป่าวร้องธรรมสิ้นแปดหมื่นปี  
กลิ่นจันทน์ฟุ้งออกจากกายของข้าพระองค์ กลิ่นอุบลฟุ้งออกจากปากตลอด
กาลมีประมาณเท่านี้ นี้เป็นกรรมที่ข้าพระองค์ทำแล้ว

***
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 ครั้นสันตติมหาอำมาตย์ทูลบุรพกรรมของตนแล้ว นั่งบนอากาศ  
เข้าเตโชธาตุแล้วปรินิพพาน เปลวไฟเกิดขึ้นในกายของท่าน ไหม้เนื้อและ
โลหิต เหลืออยู่แต่ธาตุทั้งหลายดุจดอกมะลิ
 พระศาสดาทรงคลี่ผ้าขาว ธาตุทั้งหลายก็ตกลงบนผ้าขาวนั้น  
พระศาสดาทรงบรรจุธาตุเหล่านั้น แล้วรับสั่งให้สร้างสถูปไว้ที่ทางใหญ่ ๔ 
เเพร่ง ด้วยทรงประสงค์ว่า เมื่อมหาชนไหว้แล้ว จักเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญ
 พวกภิกษุสนทนากันในโรงธรรมว่า
 “ผู้มีอายุ สันตติมหาอำมาตย์บรรลุพระอรหัตในเวลาจบพระคาถา ๆ 
เดียว ยังแต่งกายเป็นกายแบบคฤหัสถ์อยู่ นั่งบนอากาศ ปรินิพพานแล้ว 
การเรียกเธอว่าสมณะ ควรหรือหนอแล หรือเรียกเธอว่าพราหมณ์ จึงจะควร”

 พระศาสดาเสด็จมา ตรัสถามว่า
 “ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้พวกเธอนั่งประชุมกันด้วยกถาอะไรหนอ”

 เมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลแล้ว พระศาสดาตรัสว่า
 “ภิกษุทั้งหลาย การเรียกบุตรของเราแม้ว่าสมณะ ก็ควร เรียกว่า 
พราหมณ์ ก็ควรเหมือนกัน”

 ดังนี้ เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถานี้ว่า

  “แม้ถ้าบุคคลประดับแล้ว
  พึงประพฤติสม่ำเสมอ เป็นผู้สงบ ฝึกแล้ว เที่ยงธรรม
  มีปกติประพฤติประเสริฐ วางเสียซึ่งอาชญาในสัตว์ทุกจำพวก
  บุคคลนั้นเป็นพราหมณ์ เป็นสมณะ เป็นภิกษุ”

 ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผล
เป็นต้น ดังนี้แล
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ธิดาเศรษฐีคนหนึ่งในกรุงราชคฤห์ มีอายุย่าง ๑๖ ปี มีรูปสวย    
น่าดู ก็นารีทั้งหลายผู้ตั้งอยู่ในวัยนั้น ย่อมมีความฝักใฝ่ในบุรุษ 
โลเลในบุรุษ ครั้งนั้น มารดาบิดาให้ธิดานั้นอยู่ในห้องอันมีสิริ 
ชั้นบนแห่งปราสาท ๗ ชั้น ได้ให้ทาสีคนเดียวเท่านั้นเป็นผู้บำรุง

บำเรอนาง
 ครั้งนั้น พวกราชบุรุษจับกุลบุตรคนหนึ่งผู้กระทำโจรกรรม ได้มัดมือ
ไพล่หลัง โบยด้วยหวายครั้งละ ๔ เส้น แล้วนำไปสู่ที่สำหรับประหาร
 ธิดาเศรษฐีได้ยินเสียงของมหาชน คิดว่า
 “นี่อะไรกันหนอแล”

 นางยืนมองดูจากชั้นบนของปราสาท เห็นโจรนั้นแล้ว ก็มีจิตปฏิพัทธ์ 
นางอดอาหารนอนอยู่บนเตียง มารดาถามนางว่า
 “แม่ นี้อย่างไรกัน”

 นางกล่าวว่า
 “ถ้าดิฉันจักได้บุรุษคนที่ถูกจับไปนั่นไซร้ ดิฉันจักเป็นอยู่ ถ้าไม่ได้ ดิฉัน
จักตายในที่นี้นี่แหละ”

 “แม่ เจ้าอย่ากระทำอย่างนี้เลย เจ้าจักได้สามีซึ่งเสมอกันโดยชาติและ
โภคะของเรา”

 “ดิฉันไม่ต้องการบุรุษอื่น ถ้าดิฉันไม่ได้บุรุษนั้น ดิฉันจักตาย”

 มารดาเมื่อไม่อาจให้ธิดายินยอมได้ จึงบอกแก่บิดา แม้เศรษฐีผู้บิดา 
ก็ไม่อาจให้ธิดานั้นยินยอมได้ บิดาคิดว่า
 “เราอาจจะกระทำอย่างไรได้”
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 แล้วจึงส่งห่อภัณฑะพันหนึ่งแก่ราชบุรุษ กล่าวว่า
 “ท่านจงรับภัณฑะนี้ไว้ แล้วให้บุรุษคนนั้นแก่ฉัน”

 ราชบุรุษนั้นรับคำว่า “ดีละ”

 เขารับห่อภัณฑะนั้น แล้วปล่อยโจรนั้นไป เขาฆ่าบุรุษอื่นแทน แล้วไป
กราบทูลแด่พระราชาว่า
 “ขอเดชะ ข้าพระองค์ฆ่าโจรนั้นแล้ว”

 เศรษฐีจึงได้ยกธิดาให้แก่โจรนั้น นางคิดว่า
 “เราจักทำให้สามียินดี”

 ดังนี้จึงตกแต่งด้วยเครื่องประดับทั้งปวง จัดแจงยาคูแก่โจรนั้นเอง 
ทีเดียว
 โดยกาลล่วงไป ๒-๓ วัน โจรคิดว่า
 “ในกาลไรหนอแล เราจักได้ฆ่าหญิงนี้ แล้วเอาเครื่องประดับของหญิง
นี้”

 แล้วคิดอุบายได้ จึงอดอาหาร นอนบนเตียง นางเข้าไปหาโจรนั้น  
แล้วถามว่า
 “นายป่วยเป็นอะไร”

 โจรนั้นตอบว่า “ฉันไม่ได้ป่วย นางผู้เจริญ”

 “ก็มารดาบิดาของดิฉันโกรธท่านหรือ”

 “ไม่ได้โกรธ นางผู้เจริญ”

 “เมื่อเป็นเช่นนั้น ท่านเป็นอะไร”

 “นางผู้เจริญ ฉันถูกจับนำไปในวันนั้น ได้บนบานไว้ต่อเทวดาผู้สถิตอยู่ที่
ภูเขาทิ้งโจร จึงรอดชีวิต แม้ฉันที่ได้ตัวหล่อนก็ได้ด้วยอานุภาพแห่งเทวดา
นั้นเหมือนกัน นางผู้เจริญ ฉันคิดว่า ฉันตั้งพลีกรรมนั้นไว้ต่อเทพดา”
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 “นาย อย่าคิดเลย ดิฉันจักกระทำพลีกรรม ท่านจงบอก ต้องการอะไร”

 “ฉันต้องการข้าวมธุปายาสชนิดมีน้ำน้อย ดอกไม้ และข้าวตอก”

 “ดีละ นาย ดิฉันจักจัดแจง”

 ธิดาเศรษฐีนั้นจัดแจงพลีกรรมทุกอย่าง แล้วจึงกล่าวว่า
 “มาเถิด นาย เราไปกัน”

 “นางผู้เจริญ ถ้าอย่างนั้น หล่อนจงตกแต่งด้วยผ้าและเครื่องประดับที่มี
ค่ามาก หล่อนจงให้พวกญาติของเธอกลับไปเสีย เราจักไปกัน ๒ คน”

 นางได้ทำอย่างนั้น เมื่อถึงเชิงเขา โจรนั้นกล่าวกะนางว่า
 “นางผู้เจริญ เบื้องหน้าแต่นี้ เราจักไปกัน ๒ คน หล่อนจงให้คนที่เหลือ 
กลับพร้อมกับยาน เราจักยกภาชนะพลีกรรมไปเอง”

 นางได้กระทำอย่างนั้น โจรพานางขึ้นสู่ภูเขาทิ้งโจร ก็เขานั้นมีทางขึ้น
ข้างหนึ่ง อีกข้างหนึ่งเป็นหน้าผา ชนทั้งหลายจะทิ้งพวกโจรลงหน้าผานี้ 
เพราะฉะนั้น เขาจึงเรียกว่า “เขาทิ้งโจร” นางยืนอยู่บนยอดเขานั้นกล่าวว่า
 “นาย ท่านจงทำพลีกรรมของท่าน”

 โจรนั้นได้นิ่งอยู่ นางจึงกล่าวอีกว่า
 “นาย เหตุไรท่านจึงนิ่งเสียเล่า”

 “ฉันไม่ต้องการพลีกรรมดอก แต่ฉันล่อลวงพาหล่อนมา”

 “เพราะเหตุไร นาย”

 เพื่อต้องการฆ่าหล่อนเสีย แล้วเอาเครื่องประดับของหล่อนหนีไป
 นางถูกมรณภัยคุกคามแล้ว ได้กล่าวว่า
 “นายจ๋า ตัวดิฉันและเครื่องประดับของดิฉันก็เป็นของ ๆ ท่านทั้งนั้น  
เหตุไรท่านจึงพูดอย่างนี้”

 แม้นางอ้อนวอนอยู่ว่า “ท่านจงอย่ากระทำอย่างนี้” โจรก็กล่าวว่า
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 “ฉันจะฆ่าหล่อนให้ได้”

 “เมื่อเป็นเช่นนั้น ท่านจะฆ่าดิฉันทำไม ท่านเอาเครื่องประดับเหล่านี้ 
แล้วปล่อยดิฉันเถิด ท่านจงคิดว่าดิฉันตายแล้ว หรือว่าจักให้ดิฉันเป็นทาสี
ของท่าน”

 ดังนี้แล้ว กล่าวว่า
 “สายสร้อยทองคำเหล่านี้ล้วนทำด้วยแก้วไพฑูรย์ ท่านผู้เจริญ ท่านจง
เอาไปทั้งหมด และจงประกาศว่าดิฉันเป็นทาสี”

 “เมื่อฉันทำอย่างนั้น หล่อนไปแล้ว ก็จักบอกแก่
มารดาบิดาของหล่อน ฉันจักฆ่าหล่อนให้ได้ หล่อน
อย่าคร่ำครวญไปนักเลย”

 ดังนี้แล้ว กล่าวว่า
 “หล่อนอย่าคร่ำครวญนักเลย จงรีบห่อสิ่งของ
เข้าเถิด ชีวิตของหล่อนไม่มีดอก ฉันจะเอาสิ่งของ
ทั้งหมด”

 ธิดาเศรษฐีคิดว่า
 “โอ กรรมนี้หนัก ชื่อว่าปัญญา ธรรมดามิได้สร้างมาเพื่อประโยชน์แกง
กิน ที่แท้ สร้างมาเพื่อประโยชน์พิจารณา เราจักรู้สิ่งที่ควรกระทำแก่เขา”

 ลำดับนั้น นางกล่าวกะโจรนั้นว่า
 “นาย ท่านถูกจับนำไปว่าเป็นโจรในกาลใด ในกาลนั้น ดิฉันบอกแก่
มารดาบิดา ท่านทั้งสองนั้นสละทรัพย์พันหนึ่ง แล้วนำท่านมายังเรือน จำเดิม
แต่นั้น ดิฉันก็อุปการะท่าน วันนี้ ท่านจงให้ดิฉันเห็นท่านได้ถนัด ๆ แล้วให้
ฉันไหว้ท่าน”

 “ดีละ นางผู้เจริญ หล่อนมองฉันให้ถนัด แล้วไหว้เถิด”

“
ชื่อว่าปัญญา     
มิได้สร้างมาเพื่อ
ประโยชน์แกงกิน  
ที่แท้  สร้างมาเพื่อ
ประโยชน์พิจารณา

             ”
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 ดังนี้แล้ว ก็ได้ยืนอยู่บนยอดเขา ทีนั้น นางทำประทักษิณ ๓ ครั้ง ไหว้โจร
นั้นในที่ ๔ สถาน แล้วกล่าวว่า
 “นาย นี้เป็นการเห็นครั้งสุดท้ายของดิฉัน ตั้งแต่นี้ไป การที่ท่านเห็นดิฉัน 
หรือการที่ดิฉันเห็นท่านไม่มีละ”

 นางได้สวมกอดโจรผู้ประมาท แล้วผลักเขาลงไปในเหว โจรนั้นตกลง
ไปถึงแก่ความตาย
 เทวดาผู้สถิตอยู่บนยอดเขาที่ทิ้งโจร เห็นเหตุการณ์ทั้งหมด จึงให้
สาธุการแก่หญิงนั้น แล้วกล่าวว่า
 “บุรุษเป็นบัณฑิตในที่ทุกสถาน ก็หาไม่ แม้สตรี ผู้มีปัญญาเห็นประจักษ์ 
ก็เป็นบัณฑิตได้ในที่นั้น ๆ”

 ธิดาเศรษฐีนั้น ครั้นผลักโจรลงไปในเหวแล้ว คิดว่า
 “หากว่าเราจักกลับบ้าน มารดาบิดาจักถามว่า สามีของเจ้าไปไหน หาก
เราถูกถามอย่างนั้นจะตอบว่า ดิฉันฆ่าเขาเสียแล้ว ท่านจักด่าเราว่า นางคน
หัวดื้อ เจ้าให้ทรัพย์พันหนึ่ง ให้นำมาเป็นผัว บัดนี้ ก็ฆ่าเขาเสียแล้ว แม้เมื่อ
เราบอกว่า เขาปรารถนาจะฆ่าดิฉันเพื่อต้องการเครื่องประดับ ท่านก็จักไม่
เชื่อ เราอย่ากลับบ้านเลย”

 ดังนี้แล้ว ทิ้งเครื่องประดับไว้ในที่นั้น เข้าไปสู่ป่า เที่ยวไปโดยลำดับ  
ถึงอาศรมของพวกปริพาชกแห่งหนึ่ง ไหว้ แล้วกล่าวว่า
 “ท่านผู้เจริญ ขอท่านทั้งหลายจงให้การบรรพชาในสำนักของท่านแก่
ดิฉันเถิด”

 ลำดับนั้น ปริพาชกทั้งหลายให้นางบรรพชา
 ธิดาเศรษฐีนั้นพอบวชแล้ว ถามว่า
 “ท่านผู้เจริญ อะไรเป็นประโยชน์สูงสุดแห่งบรรพชาของท่าน”

 ปริพาชกเหล่านั้นกล่าวว่า
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 “นางผู้เจริญ บุคคลกระทำบริกรรมในกสิณ ๑๐ แล้ว พึงยังฌานให้
บังเกิดบ้าง พึงเรียนวาทะพันหนึ่งบ้าง นี้เป็นประโยชน์สูงสุดแห่งบรรพชา
ของพวกเรา”

 “ดิฉันไม่อาจจะยังฌานให้เกิดได้ก่อน แต่จักเรียนวาทะพันหนึ่ง        
พระผู้เป็นเจ้า”

 ปริพาชกเหล่านั้นจึงให้นางเรียนวาทะพันหนึ่ง แล้วกล่าวว่า
 “ศิลปะท่านก็เรียนแล้ว บัดนี้ ท่านจงเที่ยวไปบนชมพูทวีป ตรวจดูผู้
สามารถจะกล่าวปัญหากับท่าน”

 แล้วให้กิ่งหว้าในมือแก่นาง สั่งว่า
 “ไปเถิด นางผู้เจริญ หากใคร ๆ เป็นคฤหัสถ์ อาจกล่าวปัญหากับท่าน
ได้ ท่านจงเป็นบาทบริจาริกาของผู้นั้น หากเป็นบรรพชิต ท่านจงบรรพชาใน
สำนักของผู้นั้นเถิด”

 นางได้ชื่อว่า ชัมพุปริพาชิกา ออกจากที่นั้น เที่ยวถามปัญหากะผู้ที่ตน
พบเห็น ไม่มีผู้ใดสามารถตอบคำถามของนาง ชนทั้งหลายพอฟังว่า  
นางชัมพุปริพาชิกามา ต่างก็หนีไป นางเข้าไปสู่บ้านหรือตำบลเพื่อภิกษา 
ก่อกองทรายไว้ใกล้ประตูบ้าน ปักกิ่งหว้าบนกองทรายนั้น กล่าวว่า
 “ผู้สามารถจะโต้ปัญหากับเรา จงเหยียบกิ่งหว้า”

 แล้วก็เข้าบ้าน ใคร ๆ ชื่อว่าสามารถจะเข้าไปยังที่นั้น มิได้มี
 นางเที่ยวไปโดยทำนองนี้ ถึงกรุงสาวัตถี ปักกิ่งหว้าใกล้ประตูบ้าน  
พูดโดยนัยที่กล่าวมาแล้วนั่นแล เข้าไปเพื่อภิกษา เด็กเป็นอันมากได้มายืน
ล้อมกิ่งหว้านั้นไว้
 ในกาลนั้น พระสารีบุตรเถระเที่ยวไปเพื่อบิณฑบาต กระทำภัตกิจแล้ว 
ออกไปจากเมือง เห็นเด็กเหล่านั้นยืนล้อมกิ่งไม้ จึงถามว่า
 “นี้อะไร”
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 เด็กเหล่านั้นบอกเรื่องนั้นแก่พระเถระแล้ว พระเถระกล่าวว่า
 “ถ้าอย่างนั้น พวกเจ้าจงเหยียบกิ่งไม้นี้”

 พวกเด็กกล่าวว่า
 “พวกกระผมกลัว ขอรับ”

 “เราจักโต้ปัญหา พวกเจ้าเหยียบเถิด”

 เด็กเหล่านั้นทำอย่างนั้นแล้ว โห่ร้อง โปรยธุลีขึ้น นางปริพาชิกากลับมา 
ได้ดุเด็กเหล่านั้น แล้วกล่าวว่า
 “กิจด้วยปัญหาของเรากับพวกเจ้า ไม่มี เหตุไร พวกเจ้าจึงพากันเหยียบ
กิ่งไม้ของเรา”

 พวกเด็กกล่าวว่า
 “พระผู้เป็นเจ้าใช้ให้พวกเราเหยียบ”

 นางได้ถามพระเถระว่า
 “ท่านผู้เจริญ ท่านใช้พวกเด็กเหยียบกิ่งไม้ของดิฉันหรือ”

 พระเถระตอบว่า
 “ใช่ น้องหญิง”

 “ถ้าอย่างนั้น ท่านจงโต้ปัญหากับดิฉัน”

 “ดีละ เราจักทำ”

 นางปริพาชิกานั้นได้ไปสู่สำนักของพระเถระในเวลาบ่ายเพื่อถาม
ปัญหา ทั่วทั้งเมืองลือกระฉ่อนกันว่า พวกเราจักฟังถ้อยคำของ ๒ บัณฑิต 
พวกชาวเมืองไปกับนางปริพาชิกานั้นเหมือนกัน ไหว้พระเถระ แล้วนั่ง  
ณ ที่สุดข้างหนึ่ง
 นางปริพาชิกากล่าวกะพระเถระว่า
 “ท่านผู้เจริญ ดิฉันจักถามปัญหากะท่าน”
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 “ถามเถิด น้องหญิง”

 นางถามวาทะพันหนึ่งแล้ว พระเถระแก้ปัญหาที่นางถามแล้ว ๆ ทุกข้อ 
ลำดับนั้น พระเถระกล่าวกะนางว่า
 “ปัญหาของท่านมีเท่านี้ ปัญหาอื่นมีอีกหรือ”

 “มีเท่านี้แหละ ท่านผู้เจริญ”

 “ท่านถามปัญหาเป็นอันมาก แม้เราจักถามสักปัญหาหนึ่ง ท่านจักแก้ได้
หรือไม่”

 “ดิฉันรู้ก็จักแก้ จงถามเถิด ท่านผู้เจริญ”

 พระเถระถามปัญหาว่า
 “อะไร ชื่อว่าหนึ่ง”

 นางปริพาชิกานั้นไม่รู้ว่า ปัญหานี้ควรแก้อย่างไร จึงถามว่า
 “นั่นชื่อว่าอะไร ท่านผู้เจริญ”

 “ชื่อพุทธมนต์ น้องหญิง”

 “ท่านจงให้พุทธมนต์นั้นแก่ดิฉันบ้าง ท่านผู้เจริญ”

 “หากว่าท่านจักบวช เราจักให้”

 “ถ้าเช่นนั้น ขอท่านให้ดิฉันบรรพชาเถิด”

 พระเถระบอกแก่นางภิกษุณีทั้งหลาย ให้นางบรรพชา เมื่อนางได้
บรรพชาอุปสมบทแล้ว มีชื่อว่ากุณฑลเกสีเถรี ล่วงไป ๒-๓ วันเท่านั้น นางได้
บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลาย
 ภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมว่า
 “การฟังธรรมของนางกุณฑลเกสีเถรีไม่ได้มาก กิจแห่งบรรพชิตของ
นางถึงที่สุดแล้ว ได้ยินว่า นางทำมหาสงครามกับโจรคนหนึ่ง แล้วได้
ชัยชนะ”
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 พระศาสดาเสด็จมาแล้วตรัสถามว่า
 “ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ พวกเธอนั่งสนทนากันด้วยถ้อยคำอะไรหนอ”

 เมื่อภิกษุทั้งหลายนั้นกราบทูลแล้ว จึงตรัสว่า
 “ภิกษุทั้งหลาย พวกเธออย่านับธรรมที่เราแสดงแล้วว่า น้อยหรือมาก 
บทที่ไม่เป็นประโยชน์แม้ ๑๐๐ บท ไม่ประเสริฐ ส่วนบทแห่งธรรมแม้บท
เดียวประเสริฐกว่าเทียว
  อนึ่ง เมื่อบุคคลชนะโจรภายนอก หาชื่อว่าชนะไม่ ส่วนบุคคลชนะโจร 
คือกิเลส อันเป็นไปภายในนั่นแหละ จึงชื่อว่าชนะ”

 เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่า

  “ก็ผู้ใดพึงกล่าวคาถาตั้งร้อย ซึ่งไม่ประกอบด้วยบทเป็นประโยชน์
  บทแห่งธรรมบทเดียวที่บุคคลฟังแล้ว สงบระงับได้ ประเสริฐกว่า
  ผู้ใดพึงชนะมนุษย์พันหนึ่ง คูณด้วยพันหนึ่ง ในสงคราม
  ผู้นั้นหาชื่อว่าเป็นยอดแห่งชนผู้ชนะในสงครามไม่
  ส่วนผู้ใดชนะตนคนเดียวได้
  ผู้นั้นแล เป็นยอดแห่งผู้ชนะในสงคราม”

 ในเวลาจบเทศนา ชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผล
เป็นต้น ดังนี้แล
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ในอดีตกาล มีบุตรของเศรษฐีชาวเมืองพาราณสีคนหนึ่งชื่อว่า 
คันธกุมาร เมื่อบิดาของเธอถึงแก่กรรมแล้ว พระราชารับสั่งให้หา
เธอมาเฝ้า ทรงปลอบโยน แล้วได้พระราชทานตำแหน่งเศรษฐี
แก่เธอ ด้วยสักการะเป็นอันมาก ตั้งแต่นั้นมา คันธกุมารก็ได้

ปรากฏนามว่า “คันธเศรษฐี”

 ครั้งนั้น ผู้รักษาเรือนคลังของคันธเศรษฐีได้เปิดประตูห้องเก็บทรัพย์  
ขนทรัพย์ออกมา แล้วชี้แจงว่า
 “นาย ทรัพย์ของบิดาท่านมีประมาณเท่านี้ ของบุรพบุรุษของท่านมี
ประมาณเท่านี้”

 เศรษฐีนั้นแลดูกองทรัพย์ แล้วกล่าวว่า
 “ก็ทำไม บุรพบุรุษเหล่านั้นจึงมิได้ถือเอาทรัพย์นี้ไปด้วย”

 ผู้รักษาเรือนคลังตอบว่า
 “นาย ชื่อว่าผู้ที่จะถือเอาทรัพย์ไปด้วยไม่มี แท้จริง สัตว์ทั้งหลายพา
เอาแต่กุศลและอกุศลที่ตนได้ทำไว้เท่านั้นไป”

 เศรษฐีนั้นคิดว่า
 “บุรพบุรุษเหล่านั้นพากันสั่งสมทรัพย์ไว้แล้ว ก็ละทิ้งไปเสีย เพราะพวก
เขาเป็นคนโง่ ส่วนเราจักถือเอาทรัพย์นั่นไปด้วย”

 ก็คันธเศรษฐีเมื่อคิดอยู่อย่างนั้น มิได้คิดว่าจักให้ทานหรือจักทำการ
บูชา คิดแต่ว่าจักบริโภคทรัพย์นี้ให้หมด แล้วจึงไป
 เศรษฐีนั้นได้จ่ายทรัพย์แสนหนึ่ง ให้ทำซุ้มที่อาบน้ำอัน
ทำจากแก้วผลึก จ่ายทรัพย์แสนหนึ่ง ให้ทำกระดานสำหรับ
อาบน้ำอันทำจากแก้วผลึกเหมือนกัน จ่ายทรัพย์แสนหนึ่ง 
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ให้ทำบัลลังก์สำหรับนั่ง จ่ายทรัพย์แสนหนึ่ง ให้ทำถาดสำหรับใส่โภชนะ 
จ่ายทรัพย์อีกแสนหนึ่ง ให้ทำมณฑปในที่บริโภค จ่ายทรัพย์แสนหนึ่ง ให้ทำ
เตียงรองถาดโภชนะ ให้สร้างสีหบัญชรไว้ในเรือนด้วยทรัพย์แสนหนึ่ง
เหมือนกัน ได้จ่ายทรัพย์พันหนึ่ง เพื่ออาหารเช้าของตน จ่ายทรัพย์อีกพัน
หนึ่งเพื่ออาหารเย็น
 ในวันเพ็ญ ได้สั่งจ่ายทรัพย์แสนหนึ่งเพื่อโภชนะ ในวันบริโภคภัตนั้น 
ท่านเศรษฐีได้สละทรัพย์แสนหนึ่ง ตกแต่งพระนคร ใช้คนเที่ยวตีกลอง
ประกาศว่า
 “มหาชนจงดูท่าทางแห่งการบริโภคภัตของคันธเศรษฐี”

 ฝ่ายคันธเศรษฐีนั้นนั่งบนแผ่นกระดานอันมีค่าแสนหนึ่ง ในซุ้มอาบน้ำ
อันมีค่าแสนหนึ่ง อาบน้ำด้วยหม้อน้ำหอม ๑๖ หม้อ เปิดสีหบัญชรแล้ว  
นั่งบนบัลลังก์ ในเวลานั้น พวกคนใช้วางถาดไว้บนเตียงรองนั้น คดโภชนะ
อันมีค่าแสนหนึ่งเพื่อเศรษฐี ท่านเศรษฐีแวดล้อมด้วยหญิงนักฟ้อน  
นั่งบริโภคโภชนะนั้น
 ในเวลาต่อมา คนบ้านนอกผู้หนึ่งบรรทุกฟืนใส่ในยานย่อม ๆ เดินทาง
ไปพระนครเพื่อต้องการแลกเสบียงอาหาร เมื่อไปถึงพระนครแล้ว ก็พักอยู่
ในเรือนของสหาย ก็วันนั้นเป็นวันเพ็ญ ชนทั้งหลายเที่ยวตีกลองประกาศใน
พระนครว่า
 “มหาชนจงดูท่าทางบริโภคของท่านคันธเศรษฐี”

 ครั้งนั้น สหายชาวเมืองจึงกล่าวกะสหายชาวบ้านนอกว่า
 “เพื่อนเอ๋ย ท่าทางบริโภคภัตของคันธเศรษฐี เพื่อนเคยเห็นหรือไม่”

  สหายชาวบ้านนอกตอบว่า
 “ไม่เคยเห็นเลย เพื่อน”

 “ถ้ากระนั้นมาเถิดเพื่อน เราจักไปด้วยกัน เราจักดูสมบัติใหญ่”
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 สหายชาวเมืองได้พาสหายชาวบ้านนอกไปแล้ว มหาชนก็ได้พากันมา
ประชุมกัน สหายชาวบ้านนอกพอได้สูดกลิ่นภัต ก็พูดกับสหายชาวเมืองว่า
 “ฉันอยากกินก้อนภัตในถาดนั่นแล้วละ”

 “อย่าอยากเลยเพื่อน เราไม่อาจจะกินได้หรอก”

 “เพื่อนเอ๋ย ถ้าฉันไม่ได้กิน ฉันก็ไม่อาจจะเป็นอยู่ได้”

 สหายชาวเมืองนั้น เมื่อไม่อาจห้ามสหายชาวบ้านนอกนั้นได้ จึงเปล่ง
เสียงดัง ๓ ครั้งว่า
 “นาย ฉันไหว้ท่าน นาย ฉันไหว้ท่าน นาย ฉันไหว้ท่าน”

 คันธเศรษฐีถามว่า
 “นั่นใคร”

 “ผมครับ นาย”

 “นี่เหตุอะไรกัน”

 “คนบ้านนอกผู้หนึ่งนี้เกิดอยากกินก้อนภัตในถาดของท่าน ขอท่าน
กรุณาให้ก้อนภัตก้อนหนึ่งเถิด”

 คันธเศรษฐีกล่าวว่า “ไม่ได้ดอก”

 สหายชาวเมืองได้พูดกับสหายชาวบ้านนอกว่า
 “คำของเศรษฐี เพื่อนได้ยินไหม”

 สหายชาวบ้านนอกตอบว่า
 “ฉันได้ยินแล้วเพื่อน เออ ก็เมื่อฉันได้กิน ฉันจักเป็นอยู่ได้ แต่ถ้าฉันไม่ได้
กิน ฉันจักตาย”

 สหายชาวเมืองร้องขึ้นอีกว่า
 “นาย ได้ยินว่า ชายคนนี้ เมื่อไม่ได้กินก็จักตาย ขอท่านจงให้ชีวิตแก่
เขาเถิด”
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 คันธเศรษฐีตอบว่า
 “ท่านผู้เจริญ ชื่อว่าก้อนภัตนี้ ย่อมมีค่าร้อยหนึ่งก็มี สองร้อยก็มี ผู้ใด ๆ 
ย่อมขอ เมื่อให้แก่ผู้นั้น ๆ ฉันจักบริโภคอะไรเล่า”

 “นาย ชายคนนี้ เมื่อไม่ได้จักตาย ขอท่านจงให้ชีวิตแก่เขาเถิด”

 “เขาไม่อาจได้ก้อนภัตนี้เปล่า ๆ ก็ถ้าเขาเมื่อไม่ได้จักไม่เป็นอยู่ได้ ก็ให้
เขารับจ้างในเรือนของฉัน ๓ ปี ฉันจักให้ภัตแก่เขาถาดหนึ่ง”

 ชาวบ้านนอกฟังคำนั้นแล้ว ยินยอม จึงได้ทิ้งบุตรและภรรยา เข้าไปสู่
เรือนของเศรษฐี ด้วยหมายใจว่า จักรับจ้างตลอด ๓ ปี เพื่อจะได้ภัตถาด
หนึ่ง เขาได้ทำกิจทุกอย่างโดยเรียบร้อย ทั้งการงานที่ควรทำในบ้าน ในป่า 
ทั้งกลางวันและกลางคืน มหาชนเรียกเขาว่า “นายภัตตภติกะ”

 ต่อมา เมื่อเขารับจ้างครบ ๓ ปี ผู้จัดการภัตได้บอกเศรษฐีว่า
 “นายภัตตภติกะทำงานครบบริบูรณ์แล้ว เขารับจ้างอยู่ตลอด ๓ ปี  
ทำสิ่งที่ยากที่คนอื่นจะทำได้แล้ว การงานแม้สักอย่างหนึ่งก็ไม่เคยเสียหาย”

 ท่านเศรษฐีได้สั่งจ่ายทรัพย์ ๓ พัน แก่ผู้จัดการภัตนั้น คือ สองพันเพื่อ
อาหารเย็นและอาหารเช้าของตน พันหนึ่งเพื่ออาหารเช้าของนายภัตตภติกะ
นั้น แล้วสั่งคนใช้ว่า
 “วันนี้ พวกเจ้าจงทำกิจที่พึงทำแก่เรา และแก่นายภัตตภติกะนั้นเถิด”

 ก็แลครั้นสั่งแล้ว จึงสั่งชนที่เหลือ เว้นภรรยาผู้เป็นที่รักนามว่าจินดามณี
คนเดียวว่า
 “วันนี้ พวกเจ้าจงแวดล้อมนายภัตตภติกะนั้นเถิด”

 ดังนี้แล้ว ก็มอบสมบัติทั้งหมดให้แก่นายภัตตภติกะนั้น
 นายภัตตภติกะนั่งบนแผ่นกระดานในซุ้มนั้น อาบน้ำด้วยน้ำสำหรับอาบ
ของเศรษฐี นุ่งผ้าสาฎกสำหรับนุ่งของเศรษฐี แล้วนั่งบนบัลลังก์ของเศรษฐี
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นั้นเหมือนกัน แม้ท่านเศรษฐีก็ใช้ให้คนเอากลองเที่ยวตีประกาศไปใน
พระนครว่า
 “นายภัตตภติกะทำการรับจ้างตลอด ๓ ปี ในเรือนของคันธเศรษฐี  
ได้ถาดภัตถาดหนึ่ง ขอชนทั้งหลายจงดูสมบัติแห่งการบริโภคของเขา”

 มหาชนต่างมาดูกัน พวกนักฟ้อนได้ยืนล้อมนายภัตตภติกะนั้น พวก
คนใช้ยกถาดภัตถาดหนึ่ง ตั้งไว้ข้างหน้าของนายภัตตภติกะนั้นแล้ว
 ครั้งนั้น ในเวลาที่นายภัตตภติกะนั้นล้างมือ พระปัจเจกพุทธเจ้าองค์
หนึ่งที่ภูเขาคันธมาทน์ออกจากสมาบัติในวันที่ ๗ แล้วใคร่ครวญอยู่ว่า
 “วันนี้ เราจักไปเพื่อประโยชน์แก่ภิกขาจารในที่ไหนหนอแล”

 ท่านได้เห็นนายภัตตภติกะ ท่านพิจารณาต่อไปอีกว่า
 “นายภัตตภติกะนี้ทำการรับจ้างถึง ๓ ปี จึงได้ถาดภัต ศรัทธาของเขามี
หรือไม่มีหนอ”

 ท่านใคร่ครวญต่อไปก็ทราบได้ว่า
 “ศรัทธาของเขามีอยู่”

 แล้วคิดไปอีกว่า
 “คนบางพวก ถึงมีศรัทธา ก็ไม่สามารถทำการสงเคราะห์ได้             
นายภัตตภติกะนี้ จักสามารถทำการสงเคราะห์เราหรือไม่หนอ”

 ก็รู้ว่า “นายภัตตภติกะจักสามารถทีเดียว ทั้งจักได้มหาสมบัติเพราะ
อาศัยเหตุ คือการสงเคราะห์แก่เราด้วย”

 ดังนี้แล้ว จึงห่มจีวร ถือบาตร เหาะขึ้นสู่เวหาส แล้วมายืนอยู่ข้างหน้า
ของนายภัตตภติกะนั้น
 นายภัตตภติกะเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้ว คิดว่า
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 “เราได้ทำการรับจ้างในเรือนคนอื่นถึง ๓ ปี ก็เพื่อภัตถาดเดียวเพราะ
ความที่เราไม่ได้ให้ทานในกาลก่อน บัดนี้ ภัตของเรานี้พึงรักษาเรา ก็เพียง
วันหนึ่งคืนหนึ่ง ก็ถ้าเราจักถวายภัตนี้แก่พระผู้เป็นเจ้า ภัตจักรักษาเราไว้
มิใช่เพียงพันโกฏิกัลป์เดียว เราจักถวายภัตนี้แก่พระผู้เป็นเจ้า”

 นายภัตตภติกะทำการรับจ้างตลอด ๓ ปี ได้ถาดภัตแล้ว ยังไม่ทันได้กิน
เพื่อบรรเทาความอยากของตน เขายกถาดภัตขึ้น 
เข้าไปเฝ้าพระปัจเจกพุทธเจ้า กราบด้วย
เบญจางคประดิษฐ์ แล้วเอามือซ้ายจับถาดภัต  
เอามือขวาเกลี่ยภัตลงในบาตรของพระปัจเจก-
พุทธเจ้า ในเวลาที่ภัตยังเหลืออยู่กึ่งหนึ่ง  
พระปัจเจกพุทธเจ้าได้เอามือปิดบาตรเสีย  
นายภัตตภติกะเรียนท่านว่า
 “ท่านขอรับ ภัตส่วนเดียวเท่านี้ ผมไม่อาจจะ
แบ่งเป็น ๒ ส่วนได้ ท่านอย่าสงเคราะห์ผมในโลกนี้
เลย ขอจงทำการสงเคราะห์ในปรโลกเถิด ผมจัก
ถวายทั้งหมดไม่ให้เหลือ”

 จริงอยู่ ทานที่บุคคลถวายไม่เหลือไว้เพื่อตนแม้แต่น้อยหนึ่ง ชื่อว่าทาน
ไม่มีส่วนเหลือ ทานนั้นย่อมมีผลมาก นายภัตตภติกะจึงได้ถวายทั้งหมด 
แล้วเรียนว่า
 “ท่านขอรับ ผมอาศัยถาดภัตถาดเดียว ต้องทำการรับจ้างในเรือนของ
คนอื่นถึง ๓ ปี ได้เสวยทุกข์แล้ว บัดนี้ ขอความสุขจงมีแก่กระผมในที่ที่ไป
บังเกิดแล้วเถิด ขอกระผมพึงมีส่วนแห่งธรรมที่ท่านเห็นแล้วเถิด”

 พระปัจเจกพุทธเจ้ากล่าวว่า
 “ขอจงสมความปรารถนาเหมือนแก้วสารพัดนึก ขอความดำริทุกอย่าง
จงบริบูรณ์แก่ท่านเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญ”

“
ทานที่บุคคลถวาย  
ไม่เหลือไว้เพื่อตน
แม้แต่น้อยหนึ่ง   
ชื่อว่าทานไม่มีส่วน
เหลือ  ทานนั้นย่อมมี
ผลมาก

      ”

133



 เมื่อจะทำอนุโมทนา จึงกล่าวว่า
 “สิ่งที่ท่านมุ่งหมายแล้ว จงสำเร็จพลันทีเดียว ความดำริทั้งปวงจงเต็ม
เหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญ สิ่งที่ท่านมุ่งหมายแล้ว จงสำเร็จพลันทีเดียว 
ความดำริทั้งปวง จงเต็มเหมือนแก้วมณีโชติรส”

 ดังนี้แล้ว อธิษฐานว่า
 “ขอมหาชนเหล่านี้จงเห็นเราจนกระทั่งถึงเขาคันธมาทน์เถิด”

 ท่านได้ไปสู่ภูเขาคันธมาทน์ทางอากาศแล้ว มหาชนก็ได้เห็นท่านอยู่นั่น
แหละ พระปัจเจกพุทธเจ้าได้แบ่งบิณฑบาตนั้นถวายแก่พระปัจเจกพุทธเจ้า 
๕๐๐ รูป พระปัจเจกพุทธเจ้าทุก ๆ รูป ได้รับเอาภัตเพียงพอแก่ตน ๆ แล้ว
 ใคร ๆ ไม่พึงคิดว่า “บิณฑบาตเล็กน้อยจะพอเพียงอย่างไร” ด้วยว่า
อจินไตย ๔ อย่าง พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้แล้ว ในอจินไตย ๔ เหล่านั้น  
นี้ก็เป็นปัจเจกพุทธวิสัยแล
 มหาชนเห็นบิณฑบาตที่พระปัจเจกพุทธเจ้าแบ่งถวายแก่พระปัจเจก-
พุทธเจ้าทั้งหลายก็ได้พากันสาธุการ เสียงสาธุการได้เป็นประหนึ่งเสียง
อสุนีบาต
 คันธเศรษฐีได้ยินเสียงนั้นแล้ว จึงคิดว่า
 “นายภัตตภติกะเห็นจะไม่สามารถทรงสมบัติที่เราให้แล้วได้ เพราะเหตุ
นั้น มหาชนจึงหัวเราะเยาะ ทำเสียงอึกทึกขึ้น”

 ท่านเศรษฐีได้ส่งคนไปสืบเรื่องราวที่เป็นไป คนเหล่านั้นกลับมาบอก
เรื่องราวที่เป็นไป เศรษฐีฟังเรื่องนั้นแล้วเกิดปีติทั่วกายขึ้น จึงกล่าวว่า
 “น่าอัศจรรย์ นายภัตตภติกะนั้นทำสิ่งที่บุคคลทำได้โดยยาก เราดำรง
อยู่ในสมบัติเห็นปานนี้ ตลอดกาลมีประมาณเท่านี้ ยังไม่เคยถวายสิ่งใดแด่
พระปัจเจกพุทธเจ้าเลย”

 ดังนี้แล้ว จึงให้เรียกนายภัตตภติกะมา แล้วถามว่า
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 “ได้ยินว่า เธอถวายภัตแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าจริงหรือ”

 เขาตอบว่า
 “ขอรับ นาย”

 “เอาเถิด เธอจงเอาทรัพย์พันหนึ่ง แล้วแบ่งส่วนบุญในทานของเธอให้
ฉันบ้าง”

 เมื่อนายภัตตภติกะได้ทำตามนั้นแล้ว เศรษฐีก็ได้แบ่งครึ่งทรัพย์สมบัติ
อันเป็นของ ๆ ตนทั้งหมดให้แก่นายภัตตภติกะ 

 สัมปทา ๔ อย่าง
 จริงอยู่ ชื่อว่าสัมปทามี ๔ อย่าง คือ วัตถุสัมปทา ปัจจัยสัมปทา เจตนา
สัมปทา และคุณาติเรกสัมปทา ในสัมปทา ๔ อย่างนั้น
 พระอรหันต์ หรือพระอนาคามี ควรแก่นิโรธสมาบัติ ผู้เป็น
ทักขิไณยบุคคล ชื่อ วัตถุสัมปทา
 การบังเกิดขึ้นแห่งปัจจัยทั้งหลายโดยธรรมสม่ำเสมอ ชื่อ ปัจจัยสัมปทา
 ความที่เจตนาใน ๓ กาล คือ ในกาลก่อนแต่ให้ ในกาลกำลังให้  
ในกาลภายหลัง สัมปยุตด้วยญาณ อันกำกับโดยโสมนัส ชื่อ เจตนาสัมปทา
 ส่วนความที่พระทักขิไณยบุคคลออกจากสมาบัติ ชื่อว่า คุณาติเรก-
สัมปทา
 

 ก็สัมปทาทั้ง ๔ อย่าง คือ พระปัจเจกพุทธเจ้าผู้ขีณาสพเป็น
ทักขิไณยบุคคล ปัจจัยที่เกิดแล้วโดยธรรม โดยความที่ทำการจ้างได้แล้ว 
เจตนาบริสุทธิ์ใน ๓ กาล พระปัจเจกพุทธเจ้าผู้ออกจากสมาบัติเป็นผู้ยิ่งโดย
คุณ สำเร็จแล้วแก่นายภัตตภติกะนี้ ด้วยอานุภาพแห่งสัมปทา ๔ นี้  
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นายภัตตภติกะจึงบรรลุมหาสมบัติในทันตาเห็นทีเดียว เพราะฉะนั้น  
นายภัตตภติกะนั้นจึงได้สมบัติจากสำนักของเศรษฐี
 ก็ในกาลต่อมา พระราชาทรงสดับกรรมที่นายภัตตภติกะทำแล้ว จึงได้
รับสั่งให้เรียกเข้ามาเฝ้า แล้วพระราชทานทรัพย์ให้ทรัพย์พันหนึ่ง ทรงรับ
ส่วนบุญ ทรงพอพระทัย พระราชทานโภคะเป็นอันมาก แล้วก็ได้พระราชทาน
ตำแหน่งเศรษฐีให้ เขาได้มีชื่อว่า “ภัตตภติกเศรษฐี” ภัตตภติกเศรษฐีนั้น
เป็นสหายกับคันธเศรษฐี กินดื่มร่วมกัน ดำรงอยู่ตลอดอายุแล้ว จุติจาก
อัตภาพนั้นแล้ว ได้บังเกิดในเทวโลก เสวยสมบัติอันเป็นทิพย์ ๑ พุทธันดร 

***

 ในพุทธุปบาทกาลนี้ ภัตตภติกเศรษฐีได้ถือปฏิสนธิในตระกูลอุปัฏฐาก
ของพระสารีบุตรเถระ ในเมืองสาวัตถี
 ครั้งนั้น หญิงคนหนึ่งแห่งตระกูลอุปัฏฐากของพระสารีบุตรเถระในเมือง
สาวัตถีได้ตั้งครรภ์ เกิดแพ้ท้องขึ้น รำพึงว่า
 “โอหนอ เราพึงถวายโภชนะมีรส ๑๐๐ ชนิด แก่พระสารีบุตรเถระพร้อม
ด้วยภิกษุ ๕๐๐ รูป นุ่งผ้าย้อมฝาดแล้ว ถือขันทองนั่งอยู่ ณ ท้ายอาสนะ  
พึงบริโภคภัตที่เหลือเดนของภิกษุทั้งหลายนั้น”

 ดังนี้แล้ว ทำตามความคิดนั้น ก็บรรเทาความแพ้ท้องได้ แม้ในกาล
มงคลอื่น ๆ นางก็ถวายทานอย่างนั้นเหมือนกัน เมื่อคลอดบุตรแล้ว ในวัน 
ตั้งชื่อ จึงเรียนพระสารีบุตรเถระว่า
 “จงให้สิกขาบทแก่ลูกชายของฉันเถิด ท่านผู้เจริญ”

 พระสารีบุตรเถระถามว่า
 “เด็กนั้นชื่ออะไร”

 “ท่านผู้เจริญ ตั้งแต่ลูกชายของฉันถือปฏิสนธิ ความทุกข์ไม่เคยมีแก่
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ใครในเรือนนี้ เพราะฉะนั้น คำว่า “สุขกุมาร” นั่นแล จักเป็นชื่อของลูกชาย
ของฉัน
 พระเถระจึงถือเอาคำนั้นแลเป็นชื่อของเด็กนั้น แล้วได้ให้สิกขาบท 

 ในเวลานั้นนางได้มีความคิดอย่างนี้ว่า
 “เราจักไม่ทำลายอัธยาศัยของลูกชายเรา”

 แม้ในกาลมงคลทั้งหลาย มีมงคลเจาะหูเป็นต้น นางก็ได้ถวายทาน
อย่างนั้นเหมือนกัน
 เมื่อสุขกุมารมีอายุได้ ๗ ขวบ ก็พูดขึ้นว่า
 “คุณแม่ ผมอยากออกบวชในสำนักของพระสารีบุตรเถระ”

 มารดาได้ตอบว่า
 “ดีละ พ่อแม่จักไม่ทำลายอัธยาศัยของเจ้า”

 ดังนี้แล้ว จึงนิมนต์พระเถระให้ฉัน แล้วก็เรียนว่า
 “ท่านผู้เจริญ ลูกชายของฉันอยากบวช ในเวลาเย็น ฉันจักนำเด็กนี้ไปสู่
วิหาร”

 ในเวลาเย็น นางแต่งตัวลูกชาย แล้วนำไปสู่วิหาร ด้วยสิริโสภาคอัน
ใหญ่ มอบถวายแก่พระเถระ ฝ่ายพระเถระกล่าวกะสุขกุมารนั้นว่า
 “พ่อ ธรรมดาบรรพชาทำได้โดยยาก เจ้าจักยินดีหรือ”

 สุขกุมารตอบว่า
 “ผมจักทำตามโอวาทของท่าน ขอรับ”

 พระเถระจึงให้กัมมัฏฐาน แล้วให้บวช
 มารดาบิดาของสุขกุมารได้ทำสักการะในการบรรพชา โดยถวาย
โภชนะมีรส ๑๐๐ ชนิดแก่ภิกษุสงฆ์ มีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน ตลอด ๗ วัน
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 ในวันที่ ๓ พระสารีบุตรเถระให้สามเณรถือบาตรและจีวร เข้าไปสู่บ้าน
เพื่อบิณฑบาต
 ในระหว่างทาง สามเณรเห็นเหมือง จึงถาม
พระเถระว่า
 “นี้ชื่ออะไร ขอรับ”

 พระเถระตอบว่า
 “ชื่อว่าเหมือง สามเณร”

 “เขาทำอะไรกัน ด้วยเหมืองนี้”

 “เขาไขน้ำจากที่นี้ ๆ แล้ว ทำการงานเกี่ยว
ด้วยข้าวกล้าของตน”

 “ก็น้ำมีจิตไหม ขอรับ”

 “ไม่มี เธอ”

 สุขสามเณรกล่าวว่า “ชนทั้งหลายย่อมไขน้ำที่ไม่มีจิตเห็นปานนี้สู่ที่ ๆ 
ตนปรารถนาแล้ว ๆ ได้หรือ ขอรับ”

 “ได้ เธอ”

 สามเณรนั้นคิดว่า
 “ถ้าคนทั้งหลายไขน้ำซึ่งไม่มีจิตแม้เห็นปานนี้ สู่ที่ ๆ ตนปรารถนาแล้ว ๆ 
ทำการงานได้ เหตุไฉน คนมีจิตแท้ ๆ จักไม่อาจทำจิตของตนให้เป็นไปใน
อำนาจ แล้วบำเพ็ญสมณธรรม”

 เธอเดินต่อไปเห็นพวกช่างศรกำลังเอาลูกศรลนไฟ เล็งด้วยหางตา ดัด
ให้ตรง จึงเรียนถามว่า 

 “พวกนี้ชื่อพวกอะไรกัน ขอรับ”

 พระเถระตอบว่า

“
ถ้าคนทั้งหลายไขน้ำซึ่ง
ไม่มีจิต  สู่ที่  ๆ  ตน
ปรารถนาแล้ว  ๆ  ทำการ
งานได้  เหตุไฉน  คนมี
จิตแท้  ๆ  จักไม่อาจทำ
จิตของตนให้เป็นไปใน
อำนาจ  แล้วบำเพ็ญ
สมณธรรม

”
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 “ชื่อช่างศร เธอ”

 “ก็พวกเขาทำอะไรกัน”

 “เขาลนที่ไฟ แล้วดัดลูกศรให้ตรง”

 “ลูกศรนั่นมีจิตไหม ขอรับ”

 “ไม่มีจิต เธอ”

 สามเณรคิดว่า
 “ถ้าคนทั้งหลายถือเอาลูกศรอันไม่มีจิตลนไฟ
แล้ว ดัดให้ตรงได้ เพราะเหตุไร แม้คนมีจิต จึงจัก
ไม่อาจเพื่อทำจิตของตนให้เป็นไปในอำนาจ แล้ว
บำเพ็ญสมณธรรมเล่า”

 ครั้นสามเณรเดินต่อไป ได้เห็นชนถากไม้ทำ
เครื่องทัพสัมภาระ มีกำกงและดุมเป็นต้น จึงเรียน
ถามว่า
 “พวกนี้ชื่อพวกอะไร ขอรับ”

 พระเถระตอบว่า
 “ชื่อช่างถาก เธอ”

 “ก็พวกเขาทำอะไรกัน”

 “เขาถือเอาไม้แล้วทำล้อแห่งยานน้อยเป็นต้น เธอ”

 “ก็ไม้เหล่านั้นมีจิตไหม ขอรับ”

 “ไม่มีจิต เธอ”

 สามเณรฟังเหตุนั้นแล้ว ทีนั้น เธอได้มีความตริตรองอย่างนี้ว่า

“
ถ้าคนทั้งหลายถือเอา
ลูกศรอันไม่มีจิตลน
ไฟแล้ว  ดัดให้ตรงได้  
เพราะเหตุไร  แม้คน
มีจิต  จึงจักไม่อาจ
เพื่อทำจิตของตนให้
เป็นไปในอำนาจ  
แล้วบำเพ็ญสมณ
ธรรมเล่า

”
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 “ถ้าคนทั้งหลายถือเอาท่อนไม้ที่ไม่มีจิต ทำเป็นล้อเป็นต้นได้ เพราะเหตุ
ไร คนผู้มีจิต จึงจักไม่อาจทำจิตของตนให้เป็นไปในอำนาจ แล้วบำเพ็ญ
สมณธรรมเล่า”

 เธอเห็นเหตุเหล่านั้นแล้ว จึงเรียนพระเถระว่า
 “ถ้าท่านพึงรับบาตรและจีวรของท่านไซร้ 
กระผมพึงกลับ”

 พระเถระไม่ทำลายอัธยาศัยของสามเณรนั้น  
ได้กล่าวว่า
 “จงเอาบาตรและจีวรของฉันมา”

 พระเถระรับบาตรและจีวรไปแล้ว สามเณรก็
ไหว้พระเถระ ได้เรียนพระเถระว่า
 “ท่านขอรับ ท่านเมื่อนำอาหารมาเพื่อผม  
โปรดนำเอาโภชนะมีรส ๑๐๐ ชนิดมา”

 “จักได้โภชนะนั้นจากไหน”

 “เมื่อไม่ได้ด้วยบุญของท่าน ก็จักได้ด้วยบุญของผม ขอรับ”

 ครั้งนั้น พระเถระให้ลูกกุญแจแก่สามเณรนั้นแล้ว ก็เข้าไปในหมู่บ้าน
เพื่อบิณฑบาต เมื่อสามเณรไปวิหารแล้ว เปิดห้องของพระเถระ เข้าไปแล้ว
ปิดประตู นั่งหยั่งญาณลงในกายของตน
 ด้วยเดชแห่งคุณของสามเณร อาสนะของท้าวสักกะแสดงอาการร้อน 
ท้าวสักกะพิจารณาดูว่า
 “นี้เหตุอะไรหนอ”

 เมื่อเห็นสามเณรแล้ว ทรงดำริว่า
 “สุขสามเณรถวายบาตรและจีวรแก่อุปัชฌาย์ แล้วกลับวิหารด้วยคิดว่า 
จักทำสมณธรรม ควรที่เราจะไปในที่นั้น”

“
ถ้าคนทั้งหลายถือเอา
ท่อนไม้ที่ไม่มีจิต   
ทำเป็นล้อเป็นต้นได้  
เพราะเหตุไร  คนผู้มี
จิต  จึงจักไม่อาจทำจิต
ของตนให้เป็นไปใน
อำนาจ  แล้วบำเพ็ญ
สมณธรรมเล่า

”
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 ท้าวเธอจึงรับสั่งให้เรียกท้าวมหาราชทั้ง ๔ แล้วมีพระดำรัสว่า
 “พ่อทั้งหลาย พวกท่านจงไป จงไล่นกที่มีเสียงเป็นโทษที่ใกล้วิหารที่
สามเณรทำสมณธรรมให้หนีไป”

 ท้าวมหาราชทั้งหลายกระทำตามนั้นแล้ว ก็พากันรักษาอยู่โดยรอบ 
ท้าวสักกะทรงบังคับพระจันทร์และพระอาทิตย์ว่า
 “พวกท่านจงยึดวิมานของตนให้หยุดก่อน”

 พระจันทร์และพระอาทิตย์ก็ได้กระทำตามนั้น แม้ท้าวสักกะเองก็ทรง
รักษาอยู่ที่สายยู วิหารสงบเงียบ ปราศจากเสียง สามเณรเจริญวิปัสสนา
ด้วยจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่ง บรรลุมรรคและผล ๓ แล้ว
 ในขณะนั้น พระสารีบุตรเถระคิดว่า
 “เราจักได้จากตระกูลของใครหนอ” 

 เมื่อพระเถระพิจารณาอยู่ ก็เห็นตระกูลอุปัฏฐากผู้สมบูรณ์ด้วยอัธยาศัย
ตระกูลหนึ่ง จึงไปสู่ตระกูลนั้น ชนเหล่านั้นเห็นพระเถระ มีใจยินดี รับบาตร 
นิมนต์ให้นั่ง ถวายยาคูและของขบฉัน แล้วนิมนต์ให้ท่านกล่าวธรรม ท่านจึง
กล่าวสาราณียธรรมกถาแก่ชนเหล่านั้น
 เมื่อจบธรรรมกถา ชนเหล่านั้นจึงถวายโภชนะมีรส ๑๐๐ ชนิด แก่ 
พระเถระ เห็นพระเถระรับโภชนะนั้นแล้วประสงค์จะกลับ จึงเรียนว่า
 “ฉันเถิด ขอรับ พวกผมจักถวายโภชนะเพิ่มอีกชุดหนึ่ง”

 เมื่อพระเถระฉันแล้ว ชนเหล่านั้นได้ถวายโภชนะจนเต็มบาตรอีกครั้ง 
พระเถระรับโภชนะนั้นแล้ว ก็รีบกลับวิหาร ด้วยคิดว่า
 “สามเณรของเราจักหิว”

 วันนั้น พระศาสดาเสด็จออกประทับนั่งในพระคันธกุฎีแต่เช้าตรู่  
ทรงรำพึงว่า
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 “วันนี้สุขสามเณรส่งบาตรและจีวรของอุปัชฌาย์แล้ว กลับไปแล้วตั้งใจ
ว่า จักทำสมณธรรม กิจของเธอสำเร็จแล้วหรือ”

 พระศาสดาทรงเห็นความที่สามเณรบรรลุมรรค ๓ แล้ว จึงทรงพิจารณา
ให้ยิ่งขึ้นไปว่า
 “สุขสามเณรนี้จักสามารถบรรลุพระอรหัตในวันนี้ไหมหนอ 

 ส่วนพระสารีบุตรรับภัตแล้ว ก็รีบกลับด้วยคิดว่าสามเณรของเราจักหิว 
ถ้าเมื่อสามเณรนี้ยังไม่บรรลุพระอรหัต พระสารีบุตรจักนำภัตมาก่อน 
อันตรายก็จักมีแก่สามเณรนี้ เราควรจะไปยึดอารักขาอยู่ที่ซุ้มประตู”

 ครั้นทรงดำริแล้ว จึงเสด็จออกจากคันธกุฎี ประทับยืนยึดอารักขาอยู่ที่
ซุ้มประตู ฝ่ายพระเถระก็นำภัตกลับมา
 ครั้งนั้น พระศาสดาได้ตรัสถามปัญหา ๔ ข้อกะพระเถระว่า
 “สารีบุตร เธอได้อะไรมา” 

 พระสารีบุตรเถระกราบทูลว่า
 “อาหาร พระพุทธเจ้าข้า”

 “ชื่อว่าอาหาร ย่อมนำอะไรมา สารีบุตร”

 “เวทนา พระพุทธเจ้าข้า”

 “เวทนา ย่อมนำอะไรมา สารีบุตร”

 “รูป พระพุทธเจ้าข้า”

 “ก็รูป ย่อมนำอะไรมา สารีบุตร”

 “ผัสสะ พระพุทธเจ้าข้า”

 ในที่สุดแห่งการวิสัชนาปัญหา สามเณรก็บรรลุพระอรหัต พระศาสดา
ตรัสกะพระเถระว่า
 “สารีบุตรจงไปเถิด จงให้ภัตแก่สามเณรของเธอ”
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 พระเถระไปถึงแล้ว จึงเคาะประตู สามเณรออกมาทำวัตรแก่อุปัชฌาย์ 
พระเถระบอกกับสามเณรว่า
 “จงทำภัตกิจ” 

 เมื่อสามเณรรู้ว่าพระเถระไม่มีความต้องการภัตแล้ว จึงตรวจตราดูที่นั่ง
อันต่ำ ทำภัตกิจแล้วก็ล้างบาตร
 ในกาลนั้น ท้าวมหาราช ๔ องค์ ก็พากันเลิกการรักษา พระจันทร์
พระอาทิตย์ก็ปล่อยวิมาน แม้ท้าวสักกะก็ทรงเลิกอารักขาที่สายยู 
พระอาทิตย์ปรากฏคล้อย เคลื่อนข้ามกลางฟ้าไปแล้วเทียว
 ภิกษุทั้งหลายพากันพูดว่า
 “เวลาเย็นปรากฏ สามเณรเพิ่งทำภัตกิจเสร็จเดี๋ยวนี้เอง ทำไมหนอ วันนี้
เวลาเช้าจึงมาก เวลาเย็นจึงน้อย”

 พระศาสดาเสด็จมา ตรัสถามว่า
 “ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ เธอทั้งหลายนั่งประชุมกันด้วยเรื่องอะไรหนอ”

 ภิกษุทั้งหลายทูลว่า
 “พระพุทธเจ้าข้า วันนี้เวลาเช้ามาก เวลาเย็นน้อย สามเณรเพิ่งฉันภัต
เสร็จเดี๋ยวนี้เอง ก็แลเป็นไฉน พระอาทิตย์จึงปรากฏคล้อยเคลื่อนข้ามกลาง
ฟ้าไป” 

 พระศาสดาตรัสว่า
 “ภิกษุทั้งหลาย ในเวลาทำสมณธรรมของผู้มีบุญทั้งหลาย ย่อมเป็น 
เช่นนั้นนั่นแล ก็ในวันนี้ ท้าวมหาราช ๔ องค์ ยึดอารักขาไว้โดยรอบ 
พระจันทร์และพระอาทิตย์ได้ยึดวิมานหยุดอยู่ ท้าวสักกะทรงยึดอารักขาที่
สายยู ถึงเราก็ยึดอารักขาอยู่ที่ซุ้มประตู 

 วันนี้ สุขสามเณรเห็นคนไขน้ำเข้าเหมือง ช่างศรดัดศรให้ตรง ช่างถาก 
ถากทัพสัมภาระทั้งหลาย มีล้อเป็นต้นแล้ว ฝึกตน บรรลุพระอรหัตแล้ว”
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 ดังนี้แล้ว จึงตรัสพระคาถานี้ว่า

  “อันคนไขน้ำทั้งหลายย่อมไขน้ำ
  ช่างศรทั้งหลายย่อมดัดลูกศร
  ช่างถากทั้งหลายย่อมถากไม้
  ผู้สอนง่ายทั้งหลายย่อมฝึกตน”

 ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผล
เป็นต้นแล้ว ดังนี้แล
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ในพระนครราชคฤห์ เมื่อธิดาแห่งสกุลของธนเศรษฐีย่างเข้าสู่วัย
สาว มารดาบิดาของนางได้ดูแลอย่างกวดขัน โดยให้นางอยู่ชั้น
บนของปราสาท ๗ ชั้น แต่นางก็ได้ลักลอบมีสัมพันธ์กับทาสของ
ตนเอง นางกลัวว่าคนอื่นจะรู้เรื่องนี้ จึงพูดกับทาสนั้นว่า

 “เราทั้งสองไม่อาจอยู่ที่นี่ได้ ถ้ามารดาบิดาของฉันทราบเรื่องนี้ จักหั่น
เราทั้งสองให้เป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่ เราต้องหนีไปต่างถิ่น”

 เขาทั้งสองได้หอบทรัพย์ที่สามารถจะนำไปได้ หนีออกจากพระนครทาง
ประตูด้านทิศเหนือ แล้วชักชวนกันว่า
 “เราทั้งสองจักต้องไปอยู่ในที่ที่คนที่นี่ไม่รู้จัก”

 ดังนี้แล้ว ได้ออกเดินทาง
 เขาทั้งสองได้มาอาศัยอยู่ในที่แห่งหนึ่ง ต่อมานางได้ตั้งครรภ์ เมื่อ
ครรภ์แก่เต็มที่ จึงปรึกษากับสามีว่า
 “ครรภ์ของฉันแก่เต็มที่แล้ว การคลอดบุตรในที่ซึ่งเหินห่างจากญาติ
พวกพ้องย่อมเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ เราทั้งสองกลับไปหาบิดามารดาของฉัน
เถิด”

 สามีพูดผัดผ่อนไปว่า วันนี้อย่าพึ่งไป พรุ่งนี้จึงค่อยไป ทำวันเวลาให้ล่วง
เลยไป เพราะกลัวว่าถ้ากลับไปจะต้องถูกลงโทษหนัก นางคิดว่า
 “เจ้านี่เขลา ไม่อยากไปเพราะกลัวโทษหนัก ธรรมดามารดาบิดาย่อม
เกื้อกูลบุตร เจ้านี่จะไปหรือไม่ไปก็ตาม เราจักไปละ”

 ครั้นเมื่อสามีของนางออกจากเรือนไปแล้ว นางเก็บ
เครื่องเรือน บอกเรื่องที่ตนจะกลับไปเรือนของบิดามารดา
แก่ชาวบ้านที่อยู่ใกล้ แล้วออกเดินทางไป เมื่อสามีของนาง
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กลับมา ไม่เห็นภรรยา จึงถามผู้คุ้นเคย ทราบว่านางกลับไปเรือนของบิดา
มารดา จึงรีบติดตามไป ได้พบนางในระหว่างทาง ขณะนั้น นางได้คลอด
บุตรในระหว่างทางแล้ว เขาถามว่า
 “นี่อะไรกัน น้อง”

 นางตอบว่า
 “ลูกชายคลอดแล้ว”

 “บัดนี้ เราจักทำอย่างไร”

 เขาทั้งสองเห็นร่วมกันว่า ไม่จำเป็นต้องกลับไปเรือนของบิดามารดา
แล้ว จึงพากันกลับเรือนของตน เขาทั้งสองได้ตั้งชื่อเด็กนั้นว่า “ปันถก” 
เพราะเกิดในหนทาง ต่อมาไม่นานนัก นางตั้งครรภ์อีก แล้วได้ไปคลอดบุตร
ในระหว่างทางอีก
 เพราะบุตรคนที่สองก็เกิดในระหว่างทาง พวกเขาจึงตั้งชื่อบุตรคนโตว่า 
“มหาปันถก” และตั้งชื่อบุตรคนเล็กว่า “จูฬปันถก”

 วันหนึ่ง เด็กชายมหาปันถกได้ยินเด็กอื่น ๆ เรียก ผู้นั้นผู้นี้ ว่า “ปู่ ตา” 
และว่า “ย่า ยาย” จึงถามมารดาว่า
 “แม่ เด็กอื่น ๆ เรียก ผู้นั้นว่า ปู่ ตา เรียกผู้นี้ว่า ย่า ยาย พวกญาติของ
เราไม่มีบ้างหรือ”

 มารดาตอบว่า
 “เออ พ่อ พวกญาติของเราในที่นี้ไม่มี แต่ตาของพวกเจ้าชื่อธนเศรษฐี 
อยู่ในพระนครราชคฤห์ พวกญาติของเราเป็นอันมาก มีอยู่ในพระนครนั้น”

 “ทำไม พวกเราจึงไม่ไปในที่นั้นเล่า แม่”

 นางไม่บอกเหตุผล แต่เมื่อบุตรทั้งสองพูดรบเร้าหนักเข้า จึงบอกแก่สามี
ว่า
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 “เด็กเหล่านี้รบกวนฉันเหลือเกิน มารดาบิดาเห็นพวกเราแล้ว จักกินเนื้อ
เทียวหรือ มาเถิด เราทั้งสองจักพาพวกเด็ก ๆ ไปสู่เรือนของตายาย”

 สามีของนางกล่าวว่า
 “ฉันไม่อาจจะเข้าหน้าบิดามารดาของเธอได้ แต่ฉันจักพาลูก ๆ ไป”

 “ดีละ ควรที่เด็กทั้งสองจะพบเห็นตระกูลของตาด้วยอุบายอย่างใด
อย่างหนึ่งแท้”

 เขาทั้งสองพาเด็ก ๆ ไปถึงพระนครราชคฤห์โดยลำดับ พักอยู่ในศาลา
หลังหนึ่งริมประตูพระนคร มารดาพาเด็กสองคนไปถึงเรือนของบิดา แล้วสั่ง
ให้คนใช้บอกความที่นางมาแก่เศรษฐีผู้บิดา เศรษฐีทราบข่าวนั้นแล้ว กล่าว
กับคนใช้ว่า
 “บรรดาชนทั้งหลายผู้ยังท่องเที่ยวอยู่ในสงสาร ชื่อว่าผู้ไม่เคยเป็นบุตร 
ไม่เคยเป็นธิดากัน ย่อมไม่มี คนเหล่านั้นทำผิดต่อเราอย่างหนัก เราไม่อยาก
เห็นหน้า จงเอาทรัพย์นี้ให้พวกเขา แล้วจงนำเด็กทั้งสองมา”

 สองสามีภรรยารับทรัพย์นั้น แล้วมอบเด็กทั้งสองให้ เด็กทั้งสองจึง
เติบโตอยู่ในตระกูลของตายาย

***

 มหาปันถกไปฟังธรรมกถาของพระทศพลกับตาเป็นนิตย์ จิตก็น้อมไป
เพื่อบรรพชา เขาพูดกะตาว่า
 “ถ้าคุณตาอนุญาตให้กระผมไซร้ กระผมพึงบวช”

 เศรษฐีผู้เป็นตากล่าวว่า
 “พูดอะไร พ่อ การบวชของเจ้าเป็นความดีแก่ตากว่าการบวชของคนทั่ว
ทั้งโลก ถ้าเจ้าอยากบวช ก็บวชเถิด”

 ดังนี้แล้ว นำเขาไปสู่สำนักพระศาสดา พระองค์ตรัสถามว่า
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 “คฤหบดี ท่านได้เด็กมาหรือ”

 เศรษฐีทูลว่า
 “พระพุทธเจ้าข้า เด็กคนนี้เป็นหลานของข้าพระองค์ ประสงค์จะบวชใน
สำนักของพระองค์”

 พระศาสดาตรัสสั่งภิกษุรูปหนึ่งว่า
 “เธอจงให้เด็กคนนี้บวช”

 พระเถระบอกตจปัญจกกัมมัฏฐานแก่เธอ แล้วให้บรรพชา
 มหาปันถกเรียนพระพุทธพจน์ได้มาก เมื่อมีอายุครบ ๒๐ ได้อุปสมบท  
มีจิตตั่งมั่น โยนิโสมนสิการไม่นานก็ได้บรรลุพระอรหัต
 ท่านให้เวลาล่วงไปด้วยความสุขในฌานและความสุขอันเกิดแต่ผล 
แล้วได้คิดว่า
 “เราอาจให้ความสุขนี้แก่จูฬปันถกหรือหนอ”

 วันหนึ่ง ท่านได้ไปเรือนของเศรษฐีผู้เป็นตา กล่าวว่า
 “ท่านมหาเศรษฐี ถ้าท่านอนุญาตไซร้ อาตมาพึงให้จูฬปันถกออกบวช”

 เศรษฐีกล่าวว่า
 “นิมนต์ท่านให้เขาบวชเถิด ขอรับ”

 พระเถระให้จูฬปันถกบวชแล้ว ให้ตั้งอยู่ในศีล จูฬปันถกเมื่อบวชแล้ว 
ได้เป็นคนโง่เขลา พระเถระพร่ำสอนเธอว่า
 “ดอกบัวโกกนุทมีกลิ่นหอม บานแต่เช้า กลิ่นย่อมหอมกรุ่นอยู่เสมอ 
ฉันใด เธอจงเห็นพระอังคีรสผู้ไพโรจน์อยู่ ดุจพระอาทิตย์ส่องแสงในกลาง
หาว ฉันนั้น”

 พระจูฬปันถก ใช้เวลา ๔ เดือน ก็ไม่อาจท่องจำได้
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 ได้ยินว่า เธอบวชในสมัยของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้มีปัญญา 
ได้หัวเราะเยาะ ภิกษุเขลารูปหนึ่งในเวลาที่เรียนอุเทศ ภิกษุนั้นละอาย  
จึงเลิกเรียนอุเทศ ไม่ทำการสาธยายอีก เพราะกรรมนั้น เมื่อจูฬปันถกบวช
แล้ว จึงเป็นคนโง่ บทที่เคยเรียนแล้ว เมื่อเธอเรียนบทต่อไป บทเก่าก็เลือน
หายไป
 ครั้งนั้น พระมหาปันถกได้กล่าวกะเธอว่า
 “จูฬปันถก เธอเป็นคนอาภัพในศาสนานี้ ล่วงไป ๔ เดือน แม้คาถาเดียว
ก็ไม่อาจเรียนได้ ก็เธอจักทำกิจแห่งบรรพชิตให้ถึงที่สุดได้อย่างไร จงออก
ไปจากที่นี่เสียเถิด”

 ดังนี้แล้ว ได้ขับออกจากวิหาร พระจูฬปันถกไม่ปรารถนาความเป็น
คฤหัสถ์ เพราะความเยื่อใยในพระพุทธศาสนา
 ก็ในกาลนั้น พระมหาปันถกเป็นภัตตุเทสก์ หมอชีวกโกมารภัจถือ
ระเบียบดอกไม้ ของหอมและเครื่องลูบไล้เป็นอันมากไปสู่อัมพวัน บูชา   
พระศาสดา สดับธรรม ลุกจากอาสนะ ถวายบังคมพระทศพลแล้ว เข้าไปหา
พระมหาปันถก ถามว่า
 “ภิกษุในสำนักของพระศาสดา มีจำนวนเท่าไร ขอรับ”

 พระมหาปันถกตอบว่า
 “มีภิกษุ ๕๐๐ รูป”

 “ท่านผู้เจริญ พรุ่งนี้ ขอท่านได้พาภิกษุ ๕๐๐ รูป มีพระพุทธเจ้าเป็น
ประมุข รับภิกษาในเรือนของกระผม”

 พระมหาปันถกกล่าวว่า “อุบาสก ภิกษุโง่รูปหนึ่ง ชื่อ จูฬปันถก ไม่เจริญ
งอกงามในธรรมวินัย อาตมาจะเว้นภิกษุรูปนี้เสีย นอกนั้นรับนิมนต์ให้ได้”

 พระจูฬปันถกฟังคำนั้นแล้ว คิดว่า
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 “พระเถระรับนิมนต์เพื่อภิกษุทั้งหลายก็ตัดเราออก จิตของพี่ชายเราไม่มี
เยื่อใยในเราเลย บัดนี้ เราจะต้องการอะไรจากศาสนานี้ เราจักเป็นคฤหัสถ์
ทำบุญต่าง ๆ มีทาน เป็นต้น
 วันรุ่งขึ้น เธอไปเพื่อจะสึกแต่เช้าตรู่ พระศาสดาทรงตรวจดูโลก ทรงเห็น
เหตุนี้แล้ว จึงเสด็จล่วงหน้าไปก่อน ได้ทรงหยุดจงกรมอยู่ที่ซุ้มประตูใกล้ทาง
ที่พระจูฬปันถกจะไป พระจูฬปันถกเมื่อเดินไปพบพระศาสดา จึงเข้าไปเฝ้า
ถวายบังคม
 พระศาสดาตรัสกะเธอว่า
 “จูฬปันถก นี่เธอจะไปไหนในเวลานี้”

 พระจูฬปันถกกราบทูลว่า
 “พระพี่ชายขับไล่ข้าพระองค์ พระพุทธเจ้าข้า ข้าพระองค์จะไปสึก”

 “จูฬปันถก เธอชื่อว่าบรรพชาในสำนักของเรา แม้ถูกพี่ชายขับไล่ ทำไม 
จึงไม่มาสู่สำนักของเรา มาเถิด เธอจะต้องการอะไรด้วยความเป็นคฤหัสถ์ 
เธอต้องอยู่ในสำนักของเรา”

 ดังนี้แล้ว ทรงเอาฝ่าพระหัตถ์อันมีพื้นวิจิตรไปด้วยจักร ลูบเธอที่ศีรษะ 
แล้วพาไปให้นั่งที่หน้ามุขพระคันธกุฎี ประทานท่อนผ้าที่สะอาด ซึ่งทรง
บันดาลขึ้นด้วยฤทธิ์ แล้วตรัสสั่งว่า
 “จูฬปันถก เธอจงผินหน้าไปทางทิศตะวันออก ลูบท่อนผ้านี้ ด้วย
บริกรรมว่า “รโชหรณํ รโชหรณํ” อยู่ที่นี้แหละ”

 ครั้นแล้ว พระศาสดาทรงเสด็จไปยังเรือนของหมอชีวกพร้อมหมู่ภิกษุ 
ประทับนั่งบนอาสนะที่เขาตกแต่งไว้
 ฝ่ายพระจูฬปันถกนั่งแลดูพระอาทิตย์ พลางลูบผ้าท่อนนั้น บริกรรมว่า 
“รโชหรณํ รโชหรณํ” เมื่อท่านลูบท่อนผ้านั้นอยู่ ท่อนผ้าได้เศร้าหมอง ท่าน
คิดว่า
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 “ท่อนผ้านี้สะอาดแท้ ๆ แต่อาศัยอัตภาพนี้จึงละปกติเดิมเสีย กลายเป็น
ของเศร้าหมองอย่างนี้ไปได้ สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ”

 ครั้นแล้ว เริ่มตั้งความสิ้นและความเสื่อม เจริญวิปัสสนา พระศาสดา
ทรงทราบว่า จิตของพระจูฬปันถกขึ้นสู่วิปัสสนาแล้ว จึงตรัสว่า
 “จูฬปันถก เธออย่าทำความหมายเฉพาะท่อนผ้านั้นว่า เศร้าหมองแล้ว 
ติดธุลี ก็ธุลีทั้งหลาย มีธุลีคือราคะเป็นต้น มีอยู่ในภายในของเธอ เธอจงนำ
มันออกเสีย”

 ดังนี้แล้ว ทรงเปล่งพระรัศมี เป็นผู้มีพระรูปปรากฏ ดุจประทับนั่งตรง
หน้า ได้ทรงภาษิตคาถาเหล่านี้ว่า

  “ราคะ ชื่อว่าธุลี แต่เรณู ท่านหาเรียกว่าธุลีไม่
  คำว่าธุลี นั่นเป็นชื่อของราคะ
  ภิกษุเหล่านั้น ละธุลีนั่นได้ขาดแล้ว
  อยู่ในศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากธุลี

  โทสะ ชื่อว่าธุลี แต่เรณู ท่านหาเรียกว่าธุลีไม่
  คำว่าธุลี นั่นเป็นชื่อของโทสะ
  ภิกษุเหล่านั้น ละธุลีนั่นได้ขาดแล้ว
  อยู่ในศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากธุลี

  โมหะ ชื่อว่าธุลี แต่เรณู ท่านหาเรียกว่าธุลีไม่
  คำว่าธุลี นั่นเป็นชื่อของโมหะ
  ภิกษุเหล่านั้น ละธุลีนั่นได้ขาดแล้ว
  อยู่ในศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากธุลี”
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 ในกาลจบคาถา พระจูฬปันถกบรรลุพระอรหัต พร้อมด้วยปฏิสัมภิทา 
ทั้งหลาย

บุรพกรรมของพระจูฬปันถก
 ในอดีตกาล ท่านเกิดเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระองค์หนึ่ง วันหนึ่งทรงทำ
ประทักษิณพระนคร เมื่อพระเสโทไหลออกจากพระนลาต ทรงเอาผ้าสะอาด
เช็ดพระเสโทนั้น ผ้าได้เศร้าหมอง พระองค์กลับได้อนิจจสัญญาว่า
 “ผ้าสะอาดอย่างนี้เศร้าหมองเพราะอาศัยสรีระนี้ สังขารทั้งหลายไม่
เที่ยงหนอ”

 เพราะเหตุนั้น ผ้าสำหรับเช็ดธุลีจึงเป็นปัจจัยของท่าน

***

 ฝ่ายหมอชีวกโกมารภัจได้น้อมน้ำทักษิโณทกเข้าไปถวายพระทศพล 
พระศาสดาทรงปิดบาตรด้วยพระหัตถ์ ตรัสว่า
 “ชีวก ภิกษุในวิหาร ยังมีอยู่มิใช่หรือ”

 หมอชีวกโกมารภัจกราบทูลว่า
 “ไม่มีภิกษุในวิหาร มิใช่หรือ พระพุทธเจ้าข้า”

 “มี ชีวก”

 หมอชีวกจึงส่งบุรุษไป สั่งว่า
 “พนาย ถ้ากระนั้น เธอจงไป จงไปดูว่ายังมีภิกษุในวิหารหรือไม่”

 พระจูฬปันถกได้ทราบเรื่องนั้นด้วยญาณ จึงนิรมิตให้อัมพวันเต็มไป
ด้วยภิกษุ ภิกษุบางพวกเย็บจีวร บางพวกย้อมจีวร บางพวกทำการสาธยาย 
นิรมิตภิกษุพันรูป ไม่เหมือนกันและกันอย่างนี้
 บุรุษนั้นเห็นภิกษุเป็นอันมากในวิหาร จึงกลับมาบอกแก่หมอชีวกว่า
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 “ท่านหมอขอรับ อัมพวันเต็มไปด้วยเหล่าภิกษุ”

 พระศาสดาตรัสกะบุรุษนั้นว่า
 “เธอจงไปวิหาร บอกว่า พระศาสดารับสั่งหาภิกษุชื่อ จูฬปันถก”

 เมื่อบุรุษนั้นไปบอกตามรับสั่งแล้ว ภิกษุทั้งพันรูปก็ขานว่า
 “ข้าพเจ้าชื่อจูฬปันถก ข้าพเจ้าชื่อจูฬปันถก”

 บุรุษนั้นกลับไปกราบทูลอีกว่า
 “พระพุทธเจ้าข้า ภิกษุทุกรูปชื่อจูฬปันถกทั้งนั้น”

 “ถ้ากระนั้น เธอจงไป รูปใดเอ่ยก่อนว่า ข้าพเจ้าชื่อจูฬปันถก จงจับมือ
รูปนั้นไว้ รูปที่เหลือจักหายไป”

 เขาได้ทำตามรับสั่ง ภิกษุประมาณพันรูปหายไปทันที พระเถระได้ไปกับ
บุรุษนั้น
 ในเวลาเสร็จภัตกิจ พระศาสดาตรัสเรียกหมอชีวกมา รับสั่งว่า
 “ชีวก เธอจงรับบาตรของจูฬปันถกเถิด จูฬปันถกนี้จักทำอนุโมทนาแก่
เธอ”

 หมอชีวกได้ทำอย่างนั้นแล้ว พระเถระบันลือสีหนาทดุจสีหะ ได้ทำ
อนุโมทนา ยังพระไตรปิฎกให้กระฉ่อน พระศาสดาเสด็จลุกจากอาสนะ  
มีภิกษุสงฆ์แวดล้อมเสด็จไปสู่วิหาร ทรงยืนที่หน้ามุขพระคันธกุฎี ประทาน 
สุคโตวาท ตรัสบอกกัมมัฏฐานแก่ภิกษุสงฆ์ แล้วเสด็จเข้าสู่พระคันธกุฎี  
ทรงสำเร็จสีหไสยาโดยพระปรัศว์เบื้องขวา
 ครั้นในเวลาเย็น ภิกษุทั้งหลายนั่งประชุมกัน ปรารภถึงเรื่องพระคุณของ
พระศาสดาว่า
 “ท่านผู้มีอายุ พระมหาปันถกไม่ทราบอัธยาศัยของพระจูฬปันถก จึงไม่
สามารถจะให้เรียนคาถาบทเดียวตลอด ๔ เดือนได้ แล้วไล่ออกจากวิหาร 
ด้วยเข้าใจว่า พระรูปนี้โง่ แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทานพระอรหัตกับ
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ทั้งปฏิสัมภิทาในระหว่างฉันอาหารมื้อเดียวเท่านั้น เพราะพระองค์เป็นพระ
ธรรมราชาชั้นเยี่ยม น่าชม ชื่อว่า กำลังของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย มีมาก”

 ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเรื่องราวนี้ในโรงธรรมแล้ว ทรง
เสด็จลุกจากพุทธไสยา เสด็จออกจากพระคันธกุฎี ไปยังโรงธรรม ประทับนั่ง
ที่กลางอาสนะ ทรงเปล่งพระพุทธรังสีมีพรรณะ ๖ ประการ เปรียบปาน
เทพดาผู้วิเศษ บันดาลท้องมหาสมุทรให้กระเพื่อมอยู่ ประดุจสุริโยทัย
ทอแสงอ่อน ๆ เหนือยอดเขายุคันธร เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาถึง 
ภิกษุสงฆ์ก็หยุดสนทนา นิ่งเงียบ
 พระศาสดาทรงพิจารณาดูบริษัทด้วยพระหฤทัยอันอ่อนโยน ทรงรำพึง
ว่า
 “บริษัทนี้งามยิ่งนัก การคะนองมือก็ดี คะนองเท้าก็ดี เสียงไอก็ดี เสียง
จามก็ดี ไม่มีในภิกษุเหล่านี้ ภิกษุทั้งหมดมีความเคารพด้วยพุทธคารวะ  
เมื่อเรานั่ง ก็ไม่พูด แม้ตลอดชั่วอายุก็ไม่มีรูปไหนยกเรื่องขึ้นพูดก่อน ชื่อว่า
ธรรมเนียมของการยกเรื่องขึ้น เราควรรู้ เราเองจักพูดขึ้นก่อน”

 ดังนี้แล้ว ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย ด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะดุจเสียง
พรหม ตรัสถามว่า
 “ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ พวกเธอนั่งประชุมกันด้วยเรื่องอะไรเล่า ก็แลเรื่อง
อะไรที่พวกเธอหยุดค้างไว้ในระหว่าง”

 เมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลแล้ว จึงตรัสว่า
 “ภิกษุทั้งหลาย จูฬปันถกไม่ได้เป็นผู้โง่ในบัดนี้เท่านั้น แม้ในกาลก่อน  
ก็เป็นผู้โง่แล้วเหมือนกัน อนึ่ง เราเป็นที่พำนักอาศัยของเธอเฉพาะในบัดนี้
อย่างเดียวหามิได้ ถึงในกาลก่อน ก็ได้เป็นที่พำนักอาศัยแล้วเหมือนกัน  
และในกาลก่อน เราได้ทำจูฬปันถกนี้ให้เป็นเจ้าของแห่งโลกิยทรัพย์ บัดนี้ 
ได้ทำให้เป็นเจ้าของแห่งโลกุตรทรัพย์”
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 ภิกษุทั้งหลายผู้ใคร่จะสดับเนื้อความนั้นโดยพิสดาร ทูลอัญเชิญแล้ว 
พระศาสดาทรงนำอดีตนิทานมา เล่าว่า

มาณพเรียนศิลปะในกรุงตักกสิลา
 ในอดีตกาล มาณพชาวพระนครพาราณสีคนหนึ่ง ไปยังกรุงตักกสิลา 
เพื่อจะเรียนศิลปะ ได้เป็นธัมมันเตวาสิกของอาจารย์ทิศาปาโมกข์ เขาได้
ดูแลอาจารย์อย่างดียิ่งกว่ามาณพอื่น ๆ ทำกิจทุกอย่าง มีนวดเท้าเป็นต้น  
แต่เพราะเขาเป็นคนโง่ จึงไม่สามารถจะเรียนอะไร ๆ ได้ แม้อาจารย์จะ
พยายามพร่ำสอน เพราะเห็นว่าเป็นศิษย์ที่ดูแลอาจารย์ดี ก็ไม่สามารถให้
ศึกษา  อะไร ๆ ได้ เขาอยู่มานาน แต่ไม่สามารถเรียนอะไรได้เลย เขานึก
ระอา จึงบอกลาอาจารย์ อาจารย์คิดว่า
 “ศิษย์คนนี้อุปการะเรา เราก็หวังให้เขาเป็นบัณฑิต แต่ไม่สามารถจะ
ทำได้ จำเป็นที่เราจะต้องทำอุปการะตอบแก่ศิษย์คนนี้ให้ได้ จักผูกมนต์ให้
เขาสักบทหนึ่ง”

 ท่านพาเขาไปสู่ป่า สอนมนต์ให้ว่า
 “ท่านเพียรไปเถิด เพียรไปเถิด เพราะเหตุไร ท่านจึงเพียร แม้เราก็รู้เหตุ
นั้นอยู่ รู้อยู่”

 ดังนี้แล้ว ให้เขาเรียนทบทวนกลับไปกลับมาหลายร้อยครั้ง แล้วถามว่า
 “เธอจำได้หรือ”

 เขาตอบว่า
 “ผมจำได้ขอรับ”

 ธรรมดาศิลปะที่คนโง่ทำความพยายามทำให้คล่องแล้ว ย่อมไม่ลืม
เลือน อาจารย์สั่งว่า
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 “เธอจงไป อาศัยมนต์นี้เลี้ยงชีพเถิด และเพื่อไม่ให้มนต์เลือนไป เธอพึง
ทำการสาธยายมนต์นั้นเป็นนิตย์”

 ดังนี้แล้ว ก็ส่งเขาไป เมื่อเขากลับถึงพระนครพาราณสี มารดาได้กระทำ
สักการะสัมมานะใหญ่ เพราะดีใจที่บุตรศึกษาศิลปะกลับมาแล้ว
 ก็สมัยนั้น พระเจ้าแผ่นดินตรวจความเป็นไปของราษฎร พระองค์ทรง
พิจารณาว่า
 “โทษอะไร ๆ ที่เราทำ มีอยู่หรือหนอ”

 เมื่อไม่ทรงเห็นโทษอะไร ๆ อันไม่เป็นที่พอพระทัยของพระองค์ ก็ทรง
ดำริว่า
 “ธรรมดาโทษของตนย่อมไม่ปรากฏแก่ตน แต่ย่อมปรากฏแก่คนเหล่า
อื่น เราต้องการรู้ความเห็นของพวกชาวเมือง” 

 ดังนี้แล้ว จึงทรงปลอมตัว เสด็จออกจากพระราชนิเวศน์ในเวลาเย็น 
ทรงดำริว่า
 “ธรรมดาชนทั้งหลายย่อมสนทนากันในเวลาบริโภคอาหารเย็น ถ้าเรา
ครองราชย์โดยอธรรม ชนทั้งหลายคงจะพูดกันว่า พวกเราถูกพระเจ้าแผ่น
ดินผู้ไม่ตั้งอยู่โดยธรรม ผู้ชั่วช้า เบียดเบียนด้วยสินไหมและพลี เป็นต้น ถ้า
เราครองราชย์โดยธรรม ชนทั้งหลายก็จักกล่าวคำเป็นต้นว่า ขอพระราชา
ของเราทั้งหลาย จงทรงพระชนมายุยืนนานเถิด แล้วก็สรรเสริญคุณของเรา” 

 ดังนี้แล้ว จึงเสด็จเที่ยวไปในเรือนต่าง ๆ ในขณะนั้น พวกโจรกำลังขุด
อุโมงค์ระหว่างเรือน ๒ หลัง เพื่อต้องการเข้าไปในเรือนทั้งสอง พระราชา
ทอดพระเนตรเห็นพวกมันแล้ว ได้ทรงแอบซุ่มอยู่ เมื่อพวกมันขุดอุโมงค์เข้า
เรือนได้แล้ว ตรวจดูสิ่งของ มาณพในเรือนนั้นตื่นขึ้นมา ก็สาธยายมนต์ว่า
 “ท่านเพียรไปเถิด เพียรไปเถิด เพราะเหตุไร ท่านจึงเพียร แม้เราก็รู้เหตุ
นั้นอยู่ รู้อยู่”
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 โจรเหล่านั้นได้ฟังคำนั้นแล้ว ก็ตกใจกลัว ทิ้งแม้ผ้าที่ตนนุ่ง หนีไป  
โดยบอกกันว่า
 “เจ้าคนนี้รู้จักพวกเรา มันจักให้พวกเราฉิบหายเสียบัดนี้”

 พระราชาทอดพระเนตรเห็นโจรเหล่านั้นกำลังหนีไป และได้ทรงสดับ
เสียงมาณพสาธยายมนต์อยู่
 เมื่อทรงทราบความเป็นไปของพวกชาวเมืองแล้ว จึงเสด็จเข้าพระราช
นิเวศน์ในเวลาจวนสว่าง พอเช้าตรู่ ก็รับสั่งเรียกบุรุษคนหนึ่งมาเฝ้า ตรัสว่า
 “พนาย เธอจงไป พวกโจรขุดอุโมงค์ในเรือนโน้นในถนนโน้น ในเรือน
หลังนั้นมีมาณพคนหนึ่ง เรียนศิลปะมาจากเมืองตักกสิลา เธอจงนำเขามา”

 บุรุษคนนั้นไปนำมาณพนั้นมาแล้ว พระราชาตรัสกะเขาว่า
 “พ่อ เธอเป็นมาณพผู้เรียนศิลปะมาจากเมืองตักกสิลาหรือ”

 มานพนั้นตอบว่า
 “พระเจ้าข้า พระอาชญาไม่พ้นเกล้า”

 พระเจ้าพาราณสี ตรัสว่า “ให้ศิลปะแก่ฉันบ้างเถิด”

 “ได้ พระเจ้าข้า ขอพระองค์ประทับบนอาสนะที่เสมอกัน แล้วเรียนเถิด”

 พระราชาทรงทำอย่างนั้น ทรงเรียนมนต์นั้นกะเขา แล้วได้พระราชทาน
ทรัพย์พันหนึ่ง ด้วยพระดำรัสว่า
 “นี้เป็นส่วนบูชาอาจารย์ของท่าน”

 ในกาลนั้น เสนาบดีผู้หนึ่งได้พูดกับนายภูษามาลาของพระเจ้าแผ่นดิน
ว่า 

 “แกจักแต่งพระมัสสุของพระราชา เมื่อไร”

 นายภูษามาลาตอบว่า
 “พรุ่งนี้หรือมะรืนนี้แหละ”
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 เสนาบดีนั้นให้ทรัพย์พันหนึ่งแก่เขา แล้วพูดว่า
 “ข้ามีกิจอยู่อย่างหนึ่ง”

 “กิจอะไร นาย”

 “แกต้องทำเป็นเหมือนจะแต่งพระมัสสุของพระราชา แล้วใช้มีดโกนที่
คมกริบตัดก้านพระศอเสีย แกจักได้เป็นเสนาบดี ข้าจักเป็นพระเจ้าแผ่นดิน”

 ภูษามาลา ตอบว่า “ได้”

 ในวันแต่งมัสสุถวายพระราชา นายภูษามาลานั้นเอาน้ำหอมสระสรง
พระมัสสุให้เปียก สะบัดมีดโกน จับที่ชายพระนลาฏ (หน้าผาก) คิดว่า
 “มีดโกนมีคมกร่อนไปเสียหน่อย เราควรตัดก้านพระศอโดยฉับเดียว
เท่านั้น”

 ดังนี้แล้ว จึงยืนส่วนข้างหนึ่ง สะบัดมีดโกนอีก ในขณะนั้น พระราชาทรง
ระลึกถึงมนต์ของพระองค์ได้ จึงทรงสาธยายว่า
 “ท่านเพียรไปเถิด เพียรไปเถิด เพราะเหตุไร ท่านจึงเพียร แม้เราก็รู้เหตุ
นั้นอยู่ รู้อยู่”

 นายภูษามาลาเหงื่อไหลโซมจากหน้าผาก เพราะเข้าใจว่า พระราชา
ทรงทราบ ด้วยความกลัว จึงโยนมีดโกนทิ้ง หมอบกราบลงแทบพระบาท
 พระราชานั้นเป็นผู้ฉลาด เพราะฉะนั้น พระองค์จึงตรัสกะเขาว่า
 “เฮ้ย อ้ายภูษามาลาใจร้าย มึงเข้าใจว่า พระเจ้าแผ่นดินไม่รู้ทันมึงหรือ” 

 เขาทูลว่า
 “ขอพระองค์โปรดพระราชทานอภัยแก่ข้าพระองค์เถิด พระเจ้าข้า”

 “ช่างเถอะ อย่ากลัวเลย จงบอกความจริงมาเถิด”

 พระเจ้าข้า เสนาบดีให้ทรัพย์แก่ข้าพระองค์พันหนึ่ง บอกว่าให้ข้า
พระองค์ทำทีเป็นแต่งพระมัสสุของพระองค์ แล้วตัดก้านพระศอของพระองค์
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เสีย เมื่อพระองค์สวรรคตแล้ว เขาจักเป็นพระเจ้าแผ่นดิน และตั้งข้าพระองค์
ให้เป็นเสนาบดี”

 พระราชาทรงสดับคำนั้นแล้ว ทรงดำริว่า
 “เรารอดชีวิตเพราะอาศัยอาจารย์”

 ดังนี้แล้ว รับสั่งให้เนรเทศเขาออกจากแว่นแคว้น แล้วก็รับสั่งให้มาณพ
ผู้อาจารย์มาเฝ้า ตรัสว่า
 “ท่านอาจารย์ ข้าพเจ้ารอดชีวิตเพราะอาศัยท่าน”

 แล้วทรงทำสักการะใหญ่ ได้พระราชทานตำแหน่งเสนาบดีแก่อาจารย์
นั่น

***

 พระศาสดา ครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้ว ทรงตรัสว่า
 “ภิกษุทั้งหลาย เราเป็นที่พึ่งพำนักของจูฬปันถกนี้เฉพาะแต่ในบัดนี้
หามิได้ ถึงในกาลก่อน ก็ได้เป็นที่พึ่งพำนักแล้วเหมือนกัน แต่ว่าในกาลก่อน 
เราได้ทำจูฬปันถกนี้ให้เป็นเจ้าของโลกิยทรัพย์ บัดนี้ ทำให้เป็นเจ้าของ  
โลกุตรทรัพย์”

 ดังนี้แล้ว ทรงประชุมชาดกว่า
 “จูฬกันเตวาสิกในครั้งนั้น ได้เป็นจูฬปันถกในบัดนี้ ส่วนอาจารย์ทิศา-
ปาโมกข์ ได้เป็นเราตถาคต”

 สมัยต่อมา ภิกษุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาว่า
 “ผู้มีอายุ พระจูฬปันถกแม้ไม่สามารถจะเรียนคาถา ๔ บท โดย ๔ เดือน
ได้ ก็ไม่ละความเพียร ตั้งอยู่ในพระอรหัตแล้ว บัดนี้ ได้เป็นเจ้าของทรัพย์  
คือโลกุตรธรรมแล้ว”

 พระศาสดาเสด็จมา ตรัสถามว่า
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 “ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้พวกเธอนั่งประชุมกันด้วยเรื่องอะไรหนอ”

 เมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลแล้ว จึงตรัสว่า
 “ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในศาสนาของเรา ปรารภความเพียรแล้ว ย่อมเป็น
เจ้าของแห่งโลกุตรธรรมได้เทียว”

 ดังนี้แล้ว ตรัสคาถานี้ว่า

  “ผู้มีปัญญา พึงทำเกาะที่ห้วงน้ำท่วมทับไม่ได้
  ด้วยความหมั่น ด้วยความไม่ประมาท
  ด้วยความระวัง และด้วยความฝึก”

 ในเวลาจบคาถา ชนเป็นอันมากได้เป็นพระอริยบุคคล มีพระโสดาบัน
เป็นต้น เทศนามีประโยชน์แก่บริษัทผู้ประชุมกันแล้ว ดังนี้แล
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มีบ้านตำบลหนึ่ง ชื่อมาติกคาม ใกล้เชิงเขา ในแว่นแคว้นของ
พระเจ้าโกศล วันหนึ่ง ภิกษุประมาณ ๖๐ รูป ทูลอาราธนาให้ตรัส
บอกพระกัมมัฏฐานจนถึงพระอรหัต ในสำนักของพระศาสดา
แล้ว ได้เดินทางไปสู่บ้านนั้น แล้วเข้าไปเพื่อบิณฑบาตที่เรือน

แห่งหนึ่ง
 เจ้าของเรือนนั้นชื่อมาติกะ มารดาของมาติกะนั้น เมื่อเห็นพวกภิกษุแล้ว 
นิมนต์ให้นั่งในเรือน อังคาสด้วยข้าวยาคูและภัตอันมีรสเลิศต่าง ๆ แล้ว
ถามว่า
 “พวกท่านประสงค์จะไป ณ ที่ไหน เจ้าข้า”

 ภิกษุเหล่านั้นกล่าวว่า
 “พวกฉันมีความประสงค์จะไปสู่ที่ตามความผาสุก มหาอุบาสิกา”

 มาติกมาตาคิดว่า
  “พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลาย ชะรอยจะแสวงหาสถานที่สำหรับจำพรรษา” 

 ดังนี้แล้ว จึงหมอบลงที่ใกล้เท้าพวกภิกษุ กล่าวว่า
 “ถ้าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายจักอยู่ในที่นี้ตลอด ๓ เดือนนี้ไซร้ ดิฉันจักรับ
สรณะ ๓ ศีล ๕ และทำอุโบสถกรรม”

 ภิกษุทั้งหลายปรึกษากันแล้ว เห็นว่า เมื่ออาศัยอุบาสิกานี้ จะไม่ลำบาก
ด้วยภิกษา จักสามารถทำการสลัดออกจากภพได้ ดังนี้แล้วจึงรับคำ นางได้
สร้างวิหารเพื่อเป็นที่อยู่ ถวายแก่ภิกษุเหล่านั้น
 หลังจากนั้นวันหนึ่ง พวกภิกษุได้ประชุมกันแล้วตักเตือน
กันและกันว่า
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 “ผู้มีอายุ พวกเราไม่ควรประพฤติโดยความประมาท เพราะว่ามหานรก 
๘ ขุม มีประตูเปิดคอยท่าพวกเราเหมือนอย่างเรือนของพวกเราทีเดียว ก็แล
พวกเราได้เรียนพระกัมมัฏฐานในสำนักของพระพุทธเจ้าผู้ยังทรงพระชนม์
อยู่แล้วจึงมา
 ก็ธรรมดาผู้โอ้อวดแม้เที่ยวไปตามรอยพระบาท ก็ไม่สามารถให้ 
พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงโปรดปรานได้ แต่บุคคลผู้มีอัธยาศัยเป็นปกติ
เท่านั้น สามารถให้ทรงโปรดปรานได้ ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาทเถิด 

 พวกเราไม่ควรยืน ไม่ควรนั่งในที่แห่งเดียวกัน ๒ รูป แต่ว่าในกาลเป็นที่
บำรุงพระเถระในเวลาเย็นแล และในกาลเป็นที่ภิกษาจารในเวลาเช้าเท่านั้น 
พวกเราจักรวมกัน แต่ในกาลที่เหลือจักไม่อยู่รวมกัน ๒ รูป 

 ก็อีกอย่างหนึ่ง เมื่อภิกษุใดเจ็บป่วยมาตีระฆังในท่ามกลางวิหาร พวก
เราจึงจักมาตามสัญญาณระฆัง ทำยาถวายแก่ภิกษุนั้น”

 เมื่อพวกภิกษุทำกติกากันอย่างนี้อยู่ วันหนึ่ง ในเวลาเย็น อุบาสิกานั้น
พร้อมด้วยทาสและกรรมกรถือเภสัช มีเนยใสและน้ำอ้อย เป็นต้น เดินไปสู่
วิหารนั้น เมื่อไม่เห็นพวกภิกษุในวิหาร จึงถามพวกบุรุษว่า
 “พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายไปไหน”

 พวกบุรุษตอบว่า
 “แม่คุณ พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายจักอยู่ในที่พักกลางคืนและที่พักกลางวัน
ของตน ๆ เท่านั้น”

 “ฉันต้องทำอย่างไร จึงจักสามารถพบพวกพระผู้เป็นเจ้าได้”

 “คุณแม่ พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายจักประชุมกัน เมื่อมีคนตีระฆัง”

 “นางจึงให้ตีระฆัง พวกภิกษุได้ยินเสียงระฆัง จึงออกจากที่ของตนด้วย
คิดว่า ภิกษุบางรูปจักป่วย จึงมาประชุมกันในวิหาร”

 อุบาสิกาเห็นภิกษุต่างเดินมาจากที่ต่าง ๆ กัน ทีละรูป จึงคิดว่า
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 “ชะรอย พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นบุตรของเราจักทำความทะเลาะวิวาทกัน
เป็นแน่”

 ดังนี้แล้ว ไหว้ภิกษุสงฆ์กล่าวว่า
 “ท่านผู้เจริญ ท่านทั้งหลายได้ทำความทะเลาะกันหรือ”

 พวกภิกษุกล่าวว่า
 “พวกฉันมิได้ทำความทะเลาะวิวาทกัน มหาอุบาสิกา”

 “ท่านผู้เจริญ ถ้าพวกท่านไม่มีความทะเลาะวิวาทกันไซร้ เมื่อเป็นเช่นนั้น 
เหตุไรพวกท่านจึงไม่มาเหมือนเมื่อมาสู่เรือนของดิฉัน มาโดยรวมกันมา  
นี่กลับมาทีละรูป จากที่ต่างๆ กัน”

 “มหาอุบาสิกา พวกฉันนั่งทำสมณธรรมในที่ของตน ๆ”

 “พ่อคุณทั้งหลาย ชื่อว่าสมณธรรมนั้น คืออะไร”

 “มหาอุบาสิกา พวกฉันทำการสาธยายอาการ ๓๒ และการเริ่มตั้งซึ่ง
ความสิ้นและความเสื่อมในอัตภาพอยู่”

 “ท่านเจ้าขา การทำการสาธยายอาการ ๓๒ และการเริ่มตั้งความสิ้น
ความเสื่อมในอัตภาพ ย่อมสมควรแก่พวกท่านเท่านั้น หรือย่อมสมควรแก่
พวกดิฉันด้วยเล่า”

 “มหาอุบาสิกา ธรรมนี้อันพระผู้มีพระภาคเจ้ามิได้ทรงห้ามแก่ใคร ๆ”

 “ถ้าอย่างนั้น ขอพวกท่านจงให้อาการ ๓๒ และขอจงบอกการเริ่มตั้งซึ่ง
ความสิ้นและความเสื่อมในอัตภาพแก่ดิฉันบ้าง”

 “มหาอุบาสิกา ถ้าอย่างนั้น ท่านจงเรียนเอาเถิด”

***

 จำเดิมแต่นั้น อุบาสิกานั้นก็ได้ทำการสาธยายซึ่งอาการ ๓๒ และเริ่มตั้ง
ไว้ซึ่งความสิ้นไปและความเสื่อมไปในตน ได้บรรลุมรรค ๓ ผล ๓ ก่อนภิกษุ
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เหล่านั้นทีเดียว ปฏิสัมภิทา ๔ และโลกิยอภิญญา ได้มาถึงแก่อุบาสิกานั้น
โดยมรรคนั่นแล
 นางออกจากสุขอันเกิดแต่มรรคและผลแล้ว ตรวจดูด้วยทิพยจักษุ
ใคร่ครวญอยู่ว่า
 “เมื่อไรหนอแล พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นบุตรของเราจึงจักบรรลุธรรมนี้  
พระผู้เป็นเจ้าเหล่านี้ทั้งหมดยังมีราคะ ยังมีโทสะ ยังมีโมหะ พระผู้เป็นเจ้า
เหล่านั้นมิได้มีคุณธรรมแม้สักว่าฌานและวิปัสสนาเลย อุปนิสัยแห่งพระ
อรหัตของพระผู้เป็นเจ้าผู้บุตรของเรา มีอยู่หรือไม่หนอ”

 เมื่อเห็นว่า “มี” จึงรำพึงต่อไปว่า
 “เสนาสนะเป็นที่สบาย จะมีหรือไม่มีหนอ”

 เมื่อเห็นเสนาสนะเป็นที่สบายแล้ว จึงรำพึงต่อไปอีกว่า
 “พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายของเรายังไม่ได้บุคคลเป็นที่สบายหรือหนอ”

 เมื่อเห็นบุคคลเป็นที่สบายแล้ว จึงใคร่ครวญอยู่ว่า
 “พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายยังไม่ได้อาหารเป็นที่สบายหรือหนอ”

 ก็ได้เห็นว่าอาหารเป็นที่สบายยังไม่มีแก่พวกเธอ ตั้งแต่นั้นนางได้
จัดแจงข้าวยาคู ของขบเคี้ยว และโภชนะมีรสอันเลิศหลายอย่าง นิมนต์ภิกษุ
ทั้งหลายให้นั่ง ถวายน้ำทักษิโณทก แล้วมอบถวายด้วยคำว่า
 “ท่านผู้เจริญ พวกท่านชอบใจสิ่งใด ๆ ขอจงถือเอาสิ่งนั้น ๆ ฉันเถิด”

 พวกภิกษุรับเอาวัตถุทั้งหลายมีข้าวยาคูเป็นต้น แล้วบริโภคตามความ
ชอบใจ
 เมื่อพวกภิกษุได้อาหารอันเป็นที่สบาย จิตก็เป็นธรรมชาติ มีอารมณ์
เดียวแน่วแน่ พวกเธอมีจิตแน่วแน่เจริญวิปัสสนา ต่อกาลไม่นานนักก็ได้
บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลาย แล้วคิดว่า
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 “น่าขอบคุณมหาอุบาสิกาเป็นที่พึ่งของพวกเรา ถ้าพวกเราไม่ได้อาหาร
อันเป็นที่สบายแล้วไซร้ การแทงตลอดมรรคและผลคงจักไม่ได้มีแก่พวกเรา
เป็นแน่ บัดนี้ พวกเราอยู่จำพรรษา ปวารณาแล้ว จักไปสู่สำนักของ           
พระศาสดา”

 พวกภิกษุจึงอำลามหาอุบาสิกาว่า
 “พวกฉันใคร่จะเฝ้าพระศาสดา”

 มหาอุบาสิกากล่าวว่า
 “ดีแล้ว พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลาย”

 แล้วตามไปส่งภิกษุเหล่านั้น กล่าวคำอันเป็นที่รักเป็นอันมากว่า 

 “ขอท่านทั้งหลายพึงมาเยี่ยมดิฉันอีก”

 ดังนี้เป็นต้น แล้วจึงกลับ
 ฝ่ายภิกษุเหล่านั้นแล ถึงเมืองสาวัตถีแล้ว ถวายบังคมพระศาสดา  
แล้วนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง พระศาสดาตรัสถามว่า
 “ภิกษุทั้งหลาย สรีรยนต์มีจักร ๔ มีทวาร ๙ พวกเธอพออดทนได้ดอก
หรือ พวกเธอพอยังอัตภาพให้เป็นไปได้ดอกหรือ อนึ่ง พวกเธอไม่ลำบาก
ด้วยบิณฑบาตหรือ”

 พวกภิกษุกราบทูลว่า
  “พออดทนได้ พระพุทธเจ้าข้า พอยังอัตภาพให้เป็นไปได้ พระพุทธเจ้าข้า 
อนึ่ง ข้าพระองค์ทั้งหลายมิได้ลำบากด้วยบิณฑบาตเลย เพราะว่าอุบาสิกา
คนหนึ่งชื่อมาติกมาตา ทราบวาระจิตของพวกข้าพระองค์ เมื่อพวกข้า
พระองค์คิดว่า ไฉนหนอ มหาอุบาสิกาจะพึงจัดแจงอาหารนี้เพื่อพวกเรา  
นางก็ได้จัดแจงอาหารถวายตามที่พวกข้าพระองค์คิด”

 ดังนี้แล้ว ก็กล่าวสรรเสริญคุณของมหาอุบาสิกานั้น
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 ภิกษุรูปหนึ่งสดับถ้อยคำสรรเสริญคุณของมหาอุบาสิกานั้นแล้ว ก็ใคร่
จะไปในที่นั้นบ้าง จึงเรียนกัมมัฏฐานในสำนักของพระศาสดา แล้วทูลลา
พระศาสดาว่า
 “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์จักไปยังบ้านนั้น”

 แล้วออกจากพระเชตวัน ถึงบ้านนั้นโดยลำดับ ในวันที่ตนเข้าไปสู่วิหาร 
คิดว่า
 “เขาเล่าลือว่า อุบาสิกานี้ย่อมรู้ถึงความคิดของบุคคลอื่น ก็เรา
เหน็ดเหนื่อยในการเดินทาง จักไม่สามารถกวาดวิหารได้ ไฉนหนอ อุบาสิกา
นี้จะพึงส่งคนมาทำความสะอาดวิหารเพื่อเรา”

 อุบาสิกานั่งในอยู่เรือนของตน ทราบความนั้นแล้ว จึงส่งคนไปว่า
 “เจ้าจงไปทำความสะอาดวิหาร”

 ภิกษุนั้นอยากดื่มน้ำ จึงคิดว่า
 “ไฉนหนอ อุบาสิกานี้จะพึงทำน้ำดื่มละลายน้ำตาลกรวดส่งมาให้แก่
เรา”

 อุบาสิกาก็ได้ส่งน้ำนั้นไปให้ ภิกษุนั้นคิดอีกว่า
 “ขออุบาสิกา จงส่งข้าวยาคูมีรสสนิทและแกงอ่อมมาเพื่อเรา ในวันพรุ่ง
นี้แต่เช้าตรู่เถิด”

 อุบาสิกาก็ได้ทำอย่างนั้น ภิกษุนั้นดื่มข้าวยาคูแล้ว คิดว่า
 “ไฉนหนอ อุบาสิกาพึงส่งของขบเคี้ยวมาเพื่อเรา”

 อุบาสิกาก็ได้ส่งของเคี้ยวไปให้ ภิกษุนั้นคิดว่า
 “อุบาสิกานี้ส่งวัตถุที่เราคิดแล้วทุก ๆ สิ่งมา เราอยากจะพบอุบาสิกานั่น 
ไฉนหนอ นางพึงให้คนถือโภชนะมีรสเลิศต่าง ๆ แล้วมาด้วยตนเอง”

 อุบาสิกาคิดว่า
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 “ภิกษุผู้บุตรของเราประสงค์จะเห็นเรา หวังการไปของเรา”

 ดังนี้แล้ว จึงให้คนถือโภชนะไปสู่วิหาร แล้วได้ถวายแก่ภิกษุนั้น ภิกษุ
นั้นทำภัตกิจแล้ว ถามว่า
 “มหาอุบาสิกา ท่านหรือ ชื่อว่ามาติกมาตา”

 นางตอบว่า
 “ถูกแล้ว พ่อ”

 “อุบาสิกา ท่านทราบจิตของคนอื่นหรือ”

 “ถามดิฉันทำไม พ่อ”

 “ท่านได้ทำวัตถุทุก ๆ สิ่งที่ฉันคิด เพราะฉะนั้น ฉันจึงถามท่าน”

 “พ่อ ภิกษุที่รู้จิตของคนอื่น ก็มีมาก”

 “ฉันไม่ได้ถามถึงคนอื่น ถามเฉพาะท่าน อุบาสิกา”

 แม้เป็นอย่างนั้น อุบาสิกาก็มิได้บอกตรง ๆ ว่าดิฉันรู้จิตของคนอื่น  
กลับกล่าวว่า
 “ลูกเอ๋ย ธรรมดาคนทั้งหลายผู้รู้จิตของคนอื่นย่อมทำอย่างนั้นได้”

 ภิกษุนั้นคิดว่า
 “กรรมนี้หนักหนอ ธรรมดาปุถุชนย่อมคิดสิ่งที่ดีบ้าง ชั่วบ้าง ถ้าเราคิด
สิ่งอันไม่สมควร อุบาสิกาก็จะพึงตำหนิเรา ทำให้เราละอาย อย่ากระนั้นเลย 
เราหนีไปจากที่นี่เสียดีกว่า”

 แล้วกล่าวว่า
 “อุบาสิกา ฉันจักลาไปละ”

 “ท่านจักไปที่ไหน พระผู้เป็นเจ้า”

 “ฉันจักไปสู่สำนักพระศาสดา อุบาสิกา”

 “ขอท่านจงอยู่ในที่นี้ก่อนเถิด เจ้าข้า”
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 “ฉันจักไม่อยู่ อุบาสิกา จักต้องไป”

 แล้วได้เดินออกจากที่นั้น ไปสู่สำนักของพระศาสดา
 ลำดับนั้น พระศาสดาตรัสถามเธอว่า
 “ภิกษุ เธออยู่ในที่นั้นไม่ได้หรือ”

 เธอตอบว่า
 “เป็นอย่างนั้น พระพุทธเจ้าข้า ข้าพระองค์ไม่สามารถอยู่ที่นั่นได้”

 “เพราะเหตุไร ภิกษุ”

 “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เพราะว่าอุบาสิกานั้นย่อมรู้ถึงเรื่องอันคนอื่นคิด
ทุกประการ ข้าพระองค์คิดว่า กรรมนี้หนักหนอ ธรรมดาปุถุชนย่อมคิดสิ่งที่ดี
บ้าง ชั่วบ้าง ถ้าเราคิดสิ่งอันไม่สมควร อุบาสิกาก็จะพึงตำหนิเรา ทำให้เรา
ละอาย อย่ากระนั้นเลย เราหนีไปจากที่นี้เสียดีกว่า ดังนี้แล้ว จึงได้กลับมา”

 “ภิกษุ เธอควรอยู่ในที่นั้นแหละ”

 “ข้าพระองค์ไม่สามารถ พระพุทธเจ้าข้า ข้าพระองค์อยู่ในที่นั้นไม่ได้”

 “ภิกษุ ถ้าอย่างนั้น เธอจักสามารถรักษาสิ่งหนึ่งเท่านั้นได้ไหม”

 “รักษาอะไร พระพุทธเจ้าข้า”

 “เธอจงรักษาจิตของเธอนั่นแหละ ธรรมดาจิตนี้บุคคลรักษาได้ยาก  
เธอจงข่มจิตของเธอไว้ให้ได้ อย่าคิดถึงอารมณ์ อะไร ๆ อย่างอื่น ธรรมดา
จิตอันบุคคลข่มได้ยาก”

 ดังนี้แล้ว จึงตรัสพระคาถานี้ว่า

  “การฝึกจิตอันข่มได้ยาก เป็นธรรมชาติเร็ว
  มักตกไปในอารมณ์ตามความใคร่ เป็นการดี
  เพราะว่าจิตที่ฝึกแล้ว ย่อมเป็นเหตุนำสุขมาให้”

172



 ในกาลจบเทศนา บริษัทที่มาประชุมกันเป็นอันมาก ได้เป็นอริยบุคคล 
มีพระโสดาบันเป็นต้น เทศนาสำเร็จประโยชน์แก่มหาชนแล้ว
 พระศาสดา ครั้นประทานโอวาทนี้แก่ภิกษุนั้นแล้ว จึงทรงส่งไปด้วย   
พระดำรัสว่า
 “ไปเถิด ภิกษุ เธออย่าคิดอะไร ๆ อย่างอื่น จงอยู่ในที่นั้นนั่นแหละ”

 ภิกษุนั้นได้พระโอวาทจากสำนักของพระศาสดาแล้ว จึงได้ไปอยู่ในที่
นั้น ไม่ได้คิดอะไร ๆ ที่ชวนให้คิดภายนอกเลย
 ฝ่ายมหาอุบาสิกา เมื่อตรวจดูด้วยทิพยจักษุ ก็เห็นพระเถระแล้ว กำหนด
รู้ด้วยญาณของตนนั่นแลว่า
 “บัดนี้ ภิกษุผู้บุตรของเราได้อาจารย์ให้โอวาทแล้ว จึงกลับมาอีก”

 แล้วได้จัดแจงอาหารอันเป็นที่สบายถวายแก่พระเถระนั้น
 พระเถระนั้นได้โภชนะอันเป็นที่สบายแล้ว โดย ๒ - ๓ วันเท่านั้น ก็ได้
บรรลุพระอรหัต ยับยั้งอยู่ด้วยความสุขอันเกิดแต่มรรคและผล คิดว่า
 “น่าขอบใจมหาอุบาสิกาได้เป็นที่พึ่งของเราแล้ว เราอาศัยมหา
อุบาสิกานี้ จึงถึงซึ่งการแล่นออกจากภพได้”

 แล้วใคร่ครวญอยู่ว่า
 “มหาอุบาสิกานี้ได้เป็นที่พึ่งของเราในอัตภาพนี้ ก็เมื่อเราท่องเที่ยวอยู่
ในสงสาร มหาอุบาสิกานี้เคยเป็นที่พึ่งในอัตภาพอื่นหรือไม่”

 แล้วจึงตามระลึกชาติในอดีตถอยหลังไป ๙๙ ชาติ ได้เห็นแล้วว่า มหา
อุบาสิกานั้นเคยเป็นภรรยาของท่านมา ๙๙ ชาติ นางมีจิตปฏิพัทธ์ในชาย
อื่น ได้ฆ่าท่านเสียถึง ๙๙ ชาติมาแล้ว ท่านปลงธรรมสังเวชว่า
 “น่าสังเวชจริงหนอ มหาอุบาสิกานี้ได้ทำกรรมหนักมาแล้ว”
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 แม้มหาอุบาสิกานั่งอยู่ในเรือน ใคร่ครวญอยู่ได้รู้เหตุทั้งปวงนั้นแล้ว 
พิจารณาขึ้นไปถึงชาติที่ ๑๐๐ ได้เห็นว่าในชาตินั้น ตนได้สละชีวิตเพื่อภิกษุ
นั้น จึงส่งกระแสจิตไปยังภิกษุนั้น เตือนว่า
 “ขอท่านได้โปรดพิจารณาต่อไปถึงชาติที่ ๑๐๐ เถิด”

 พระเถระนั้นได้สดับเสียงของอุบาสิกานั้นด้วยโสตธาตุอันเป็นทิพย์  
แล้วระลึกถึงชาติที่ ๑๐๐ ได้เห็นความที่อุบาสิกานั้นได้ให้ชีวิตแก่ตนในชาติ
นั้นแล้ว มีใจเบิกบาน กล่าวปัญหาในมรรค ๔ ผล ๔ แก่อุบาสิกานั้น  
และปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ณ ที่นั้นนั่นเอง
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àËÁ×Í¹¼ÙéµéÍ§¡ÒÃ¨Ðà»ç¹ÍÂÙè àÇé¹ÂÒ¾ÔÉàÊÕÂ ©Ð¹Ñé¹”

~ »Ò»ÇÃÃ¤ ~



พวกโจร ๕๐๐ คน แสวงหาช่องในเรือนของพ่อค้าคนหนึ่ง แต่ไม่
ได้ช่อง ต่อมาพ่อค้านั้นบรรทุกสินค้าลงในเกวียน ๕๐๐ เล่ม  
แล้วให้เผดียงแก่ภิกษุทั้งหลายว่า

“กระผมจะไปสู่ที่ชื่อโน้นเพื่อค้าขาย พระผู้เป็นเจ้าเหล่าใด
ประสงค์จะไปสู่ที่นั้น ขอนิมนต์พระผู้เป็นเจ้าเหล่านั้นไปด้วยกัน จักไม่ลำบาก
ด้วยภิกษาในหนทาง”

 ภิกษุ ๕๐๐ รูป ฟังคำนั้นแล้ว ได้เดินทางไปกับพ่อค้านั้น โจรเหล่านั้นได้
ข่าวว่าพ่อค้านั้นออกไปแล้ว ได้ไปซุ่มอยู่ในดง ฝ่ายพ่อค้าได้พักที่ใกล้บ้าน
แห่งหนึ่งที่ปากดง จัดแจงโคและเกวียน เป็นต้น สิ้น ๒ - ๓ วัน และถวาย
ภิกษาแก่ภิกษุเหล่านั้นเป็นนิตย์
 เมื่อพ่อค้านั้นล่าช้าอยู่ พวกโจรจึงส่งบุรุษคนหนึ่งสืบข่าว โดยสั่งว่า
 “เจ้าจงไป จงไปสืบวันออกเดินทางของพ่อค้านั้น”

 บุรุษนั้นไปถึงบ้านนั้นแล้ว ถามสหายคนหนึ่งว่า
 “พ่อค้าจักออกเดินทางเมื่อไร”

 สหายนั้นตอบว่า
 “อีก ๒ - ๓ วันข้างหน้า ก็ท่านถามเพื่ออะไร”

 “พวกข้าพเจ้าเป็นโจร ๕๐๐ ซุ่มอยู่ในดง เพื่อต้องการตัวพ่อค้านั่น”

 “ถ้าเช่นนั้น ท่านจงไป พ่อค้าจักออกไปโดยเร็ว”

 เมื่อบุรุษนั้นไปแล้ว เขาคิดว่า
 “เราจักห้ามพวกโจรหรือพ่อค้าดีหนอ”

 แล้วตกลงใจว่า
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 “เราจะบอกแก่พ่อค้า”

 เขาเข้าไปหาพ่อค้านั้น ถามว่า
 “ท่านจักไปเมื่อไร”

 พ่อค้าตอบว่า “อีก ๓ วัน”

 “ท่านจงทำตามคำของข้าพเจ้า ได้ยินว่าพวกโจร ๕๐๐ ซุ่มอยู่ในดง  
เพื่อต้องการปล้นท่าน ท่านอย่าเพิ่งไป”

 “ท่านรู้ได้อย่างไร”

 “เพื่อนของข้าพเจ้าอยู่ในฝูงโจรนั้น เขาบอกข้าพเจ้า”

 “ถ้าเช่นนั้น คงไม่มีประโยชน์ถ้าจะไปต่อ เราจักกลับไปเรือน”

 เมื่อพ่อค้านั้นชักช้า พวกโจรได้ส่งบุรุษนั้นมาอีก เมื่อทราบข่าวแล้ว  
จึงกลับไปบอกแก่พวกโจรว่า
 “พ่อค้าจักกลับคืนไปเรือน”

 พวกโจรฟังคำนั้นแล้ว ได้ออกจากดงที่ซุ่มอยู่ ไปซุ่มดักที่ริมทางกลับ 
เมื่อพ่อค้านั้นชักช้าอยู่ พวกโจรก็ส่งบุรุษไปอีก สหายนั้นรู้ความที่พวกโจร
ซุ่มอยู่ ก็แจ้งแก่พ่อค้าอีก พ่อค้าคิดว่า
 “ที่นี่ เราไม่ได้ขาดแคลนอะไร ๆ เมื่อเป็นเช่นนี้ เราจักยังไม่ไปไหน      
จักอยู่ที่นี่แหละ”

 ดังนี้แล้ว เข้าไปหาภิกษุทั้งหลาย เรียนว่า
 “ท่านผู้เจริญ พวกโจรประสงค์จะปล้นกระผม ซุ่มอยู่ริมทางที่ขบวนจะไป 
ครั้นได้ยินว่า กระผมจะกลับ ก็ไปซุ่มอยู่ริมทางที่ขบวนจะกลับ กระผมจักไม่
ไปต่อและไม่กลับ จักพักอยู่ที่นี่แหละชั่วคราว ท่านผู้เจริญทั้งหลายประสงค์
จะอยู่ที่นี่ก็จงอยู่ ประสงค์จะไปก็จงไปตามความพอใจของท่าน”

 พวกภิกษุกล่าวว่า
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 “เมื่อเป็นเช่นนั้น พวกฉันจักกลับ”

 เมื่ออำลาพ่อค้าแล้ว ในวันรุ่งขึ้นได้ไปสู่เมืองสาวัตถี เข้าเฝ้าพระศาสดา
พระศาสดาตรัสถามว่า
 “ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอไม่ไปกับพ่อค้าผู้มีทรัพย์มากหรือ”

 พวกภิกษุนั้นกราบทูลว่า
 “อย่างนั้น พระพุทธเจ้าข้า พวกโจรซุ่มอยู่ริมทางทั้งสองข้างเพื่อ
ต้องการปล้นพ่อค้าผู้มีทรัพย์มาก เพราะเหตุนั้น เขาจึงพักอยู่ในที่นั้นแล 
ส่วนพวกข้าพระองค์ลาเขากลับมา”

 “ภิกษุทั้งหลาย พ่อค้าผู้มีทรัพย์มาก ย่อมเว้นทางที่มีภัย เพราะมีพวก
โจรอยู่ บุรุษแม้ใคร่จะเป็นอยู่ ย่อมเว้นยาพิษอันร้ายแรง แม้ภิกษุทราบว่า 
ภพ ๓ เป็นเช่นกับหนทางที่พวกโจรซุ่มอยู่ ควรเว้นกรรมชั่วเสีย”

 ดังนี้แล้ว เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถานี้ว่า

  “บุคคลพึงเว้นกรรมชั่วทั้งหลายเสีย
  เหมือนพ่อค้ามีทรัพย์มาก มีพวกน้อย เว้นทางอันพึงกลัว
  เหมือนผู้ต้องการจะเป็นอยู่ เว้นยาพิษเสีย ฉะนั้น”

 ในกาลจบเทศนา ภิกษุเหล่านั้นบรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมภิทา
ทั้งหลาย พระธรรมเทศนาได้เป็นประโยชน์แม้แก่มหาชนผู้มาประชุม  
ดังนี้แล
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“àÃÒàÃÕÂ¡ºØ¤¤Å¼ÙéµÑ´ªÐà¹ÒÐ àª×Í¡
áÅÐà¤Ã×èÍ§µèÍ¾ÃéÍÁ·Ñé§ËÅÒÂ
¼ÙéÁÕÅÔèÁÊÅÑ¡ÍÑ¹¶Í¹¢Öé¹áÅéÇ
¼ÙéÃÙéáÅéÇ¹Ñé¹ÇèÒà»ç¹¾ÃÒËÁ³ì”

~ ¾ÃÒËÁ³ÇÃÃ¤ ~



พราหมณ์สองคน คนหนึ่งมีโคชื่อว่าจูฬโรหิต อีกคนหนึ่งมีโคชื่อ
ว่ามหาโรหิต
ในวันหนึ่ง เขาทั้งสองเถียงกันว่า

“โคของท่านแข็งแรง หรือโคของเราแข็งแรง”

 ดังนี้แล้ว ต่างกล่าวกันว่า
 “เถียงกันไปก็ไม่มีประโยชน์ เราแข่งกันแล้วจักรู้”

 พวกเขาใส่ทรายลงในเกวียนจนเต็มที่ฝั่งแม่น้ำอจิรวดี แล้วเทียมโค
 ในขณะนั้น ภิกษุทั้งหลายได้ไปอยู่ที่นั่นเพื่อสรงน้ำ ขณะที่พราหมณ์ 
ทั้งสองแข่งโคกันนั้น เกวียนได้หยุดนิ่งอยู่กับที่เพราะชะเนาะและเชือกได้
ขาดออก ภิกษุทั้งหลายเห็นเหตุการณ์นั้นแล้ว ไปยังวิหาร กราบทูลเนื้อ
ความนั้นแด่พระศาสดา
 พระศาสดาตรัสว่า
 “ภิกษุทั้งหลาย ชะเนาะและเชือกนั่นเป็นแต่ภายนอก ใคร ๆ ก็ตัด
ชะเนาะและเชือกเหล่านั้นได้ทั้งนั้น ฝ่ายภิกษุตัดชะเนาะ คือความโกรธ    
และเชือก คือตัณหาอันเป็นไปภายใน จึงควร”

 ดังนี้แล้ว ตรัสพระคาถานี้ว่า

  “เราเรียกบุคคลผู้ตัดชะเนาะ เชือก
  และเครื่องต่อพร้อมทั้งหลาย
  ผู้มีลิ่มสลักอันถอนขึ้นแล้ว
  ผู้รู้แล้วนั้นว่าเป็นพราหมณ์”
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 ในกาลจบเทศนา ภิกษุ ๕๐๐ รูปตั้งอยู่ในพระอรหัตผล เทศนาได้มี
ประโยชน์แม้แก่ชนผู้ประชุมกันแล้ว ดังนี้แล
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“ºÃÃ´Ò·Ò§·Ñé§ËÅÒÂ ·Ò§ÁÕÍ§¤ì ø »ÃÐàÊÃÔ° 
ºÃÃ´ÒÊÑ¨¨Ð·Ñé§ËÅÒÂ º· ô »ÃÐàÊÃÔ° 
ºÃÃ´Ò¸ÃÃÁ·Ñé§ËÅÒÂ ÇÔÃÒ¤Ð»ÃÐàÊÃÔ° 

ºÃÃ´ÒÊÑµÇì ò à·éÒ áÅÐÍÃÙ»¸ÃÃÁ·Ñé§ËÅÒÂ ¾ÃÐµ¶Ò¤µ¼ÙéÁÕ Ñ̈¡ÉØ»ÃÐàÊÃÔ°

·Ò§¹Õéà·èÒ¹Ñé¹ à¾×èÍ¤ÇÒÁËÁ´¨´áËè§·ÑÊÊ¹Ð ·Ò§Í×è¹äÁèÁÕ 
à¾ÃÒÐ©Ð¹Ñé¹ ·èÒ¹·Ñé§ËÅÒÂ¨§´Óà¹Ô¹µÒÁ·Ò§¹Õé
à¾ÃÒÐ·Ò§¹Õéà»ç¹·ÕèÂÑ§ÁÒÃáÅÐàÊ¹ÒÁÒÃãËéËÅ§ 

´éÇÂÇèÒ·èÒ¹·Ñé§ËÅÒÂ´Óà¹Ô¹ä»µÒÁ·Ò§¹ÕéáÅéÇ Ñ̈¡·Ó·ÕèÊØ´áËè§·Ø¡¢ìä´é
 àÃÒ·ÃÒº·Ò§à»ç¹·ÕèÊÅÑ´ÅÙ¡ÈÃáÅéÇ Ö̈§ºÍ¡á¡è·èÒ¹·Ñé§ËÅÒÂ

 ·èÒ¹·Ñé§ËÅÒÂ¾Ö§·Ó¤ÇÒÁà¾ÕÂÃà¤Ã×èÍ§à¼Ò¡ÔàÅÊ 
¾ÃÐµ¶Ò¤µ·Ñé§ËÅÒÂà»ç¹áµè¼ÙéºÍ¡

 ª¹·Ñé§ËÅÒÂ¼Ùé´Óà¹Ô¹ä»áÅéÇ ÁÕ»¡µÔà¾è§¾Ô¹Ô¨ 
ÂèÍÁËÅØ´¾é¹¨Ò¡à¤Ã×èÍ§¼Ù¡¢Í§ÁÒÃ”

~ ÁÃÃ¤ÇÃÃ¤ ~



ภิกษุ ๕๐๐ รูป ตามเสด็จพระศาสดาเที่ยวจาริกไปในชนบท  
แล้วเสด็จมาสู่กรุงสาวัตถี ภิกษุเหล่านั้นนั่งในโรงเป็นที่บำรุง  
พูดมรรคกถา ปรารภทางที่ตนเที่ยวไปแล้ว โดยนัยว่า ทางแห่ง
บ้านโน้นจากบ้านโน้น สม่ำเสมอ ทางแห่งบ้านโน้นจากบ้าน

โน้น ไม่สม่ำเสมอ มีกรวด ไม่มีกรวด
 พระศาสดาทรงเห็นอุปนิสัยแห่งพระอรหัตของภิกษุเหล่านั้น พระองค์
เสด็จมายังที่นั่น แล้วประทับนั่งเหนืออาสนะที่เขาปูไว้ ตรัสถามว่า
 “ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ พวกเธอนั่งสนทนากันด้วยกถาอะไรเล่า”

 เมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลแล้ว พระศาสดาตรัสว่า
 “ภิกษุทั้งหลาย ทางที่พวกเธอพูดถึงนี้ เป็นทางภายนอก ธรรมดาภิกษุ
ทำกรรมในอริยมรรค จึงควร ด้วยว่า ภิกษุเมื่อทำอย่างนั้น ย่อมพ้นจากทุกข์
ทั้งปวงได้”

 ดังนี้แล้ว ได้ทรงภาษิตพระคาถาเหล่านี้ว่า

   “บรรดาทางทั้งหลาย ทางมีองค์ ๘ ประเสริฐ
  บรรดาสัจจะทั้งหลาย บท ๔ ประเสริฐ
  บรรดาธรรมทั้งหลาย วิราคะประเสริฐ
  บรรดาสัตว์ ๒ เท้า และอรูปธรรมทั้งหลาย
  พระตถาคตผู้มีจักษุประเสริฐ
  ทางนี้เท่านั้นเพื่อความหมดจดแห่งทัสสนะ ทางอื่นไม่มี
  เพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงดำเนินตามทางนี้
  เพราะทางนี้เป็นที่ยังมารและเสนามารให้หลง
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  ด้วยว่า ท่านทั้งหลายดำเนินไปตามทางนี้แล้ว
  จักทำที่สุดแห่งทุกข์ได้
  เราทราบทางเป็นที่สลัดลูกศรแล้ว จึงบอกแก่ท่านทั้งหลาย
  ท่านทั้งหลายพึงทำความเพียรเครื่องเผากิเลส
  พระตถาคตทั้งหลายเป็นแต่ผู้บอก
  ชนทั้งหลายผู้ดำเนินไปแล้ว มีปกติเพ่งพินิจ
  ย่อมหลุดพ้นจากเครื่องผูกของมาร”

 ในเวลาจบเทศนา ภิกษุเหล่านั้นดำรงอยู่แล้วในพระอรหัตผล  
พระธรรมเทศนาได้สำเร็จประโยชน์แม้แก่บุคคลผู้ประชุมกันแล้ว ดังนี้แล
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“àÁ×èÍã´ ºÑ³±ÔµÂèÍÁàËç¹´éÇÂ»ÑÒÇèÒ
ÊÑ§¢ÒÃ·Ñé§»Ç§äÁèà·ÕèÂ§
àÁ×èÍ¹Ñé¹ ÂèÍÁË¹èÒÂã¹·Ø¡¢ì

¤ÇÒÁË¹èÒÂã¹·Ø¡¢ì ¹Ñè¹à»ç¹·Ò§áËè§¤ÇÒÁËÁ´¨´”

~ ÁÃÃ¤ÇÃÃ¤ ~



ภิกษุ ๕๐๐ รูป เรียนกัมมัฏฐานในสำนักพระศาสดาแล้ว แม้
พากเพียรพยายามอยู่ในป่า ก็ไม่บรรลุพระอรหัต จึงคิดว่า
“เราจักเรียนกัมมัฏฐานให้วิเศษ”

ดังนี้แล้ว ได้ไปสู่สำนักพระศาสดา
 พระศาสดาทรงพิจารณาว่า
 “กัมมัฏฐานอะไรหนอแล เป็นที่สบายของภิกษุเหล่านี้”

 แล้วทรงดำริว่า
 “ในกาลแห่งพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสสป ภิกษุเหล่านี้พิจารณา
อนิจจลักษณะมานานสองหมื่นปี เพราะฉะนั้น การแสดงอนิจจลักษณะแก่เธอ
ทั้งหลายสัก ๑ คาถาย่อมควร”

 ดังนี้แล้ว ตรัสว่า
 “ภิกษุทั้งหลาย สังขารแม้ทั้งปวงในภพทั้งหลายมีกามภพเป็นต้น     
เป็นสภาพไม่เที่ยงเลย เพราะอรรถว่ามีแล้ว ไม่มี”

 ดังนี้แล้ว จึงตรัสพระคาถานี้ว่า

  “เมื่อใด บัณฑิตย่อมเห็นด้วยปัญญาว่า
  สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง
  เมื่อนั้น ย่อมหน่ายในทุกข์
  ความหน่ายในทุกข์ นั่นเป็นทางแห่งความหมดจด”

 ในเวลาจบเทศนา ภิกษุเหล่านั้นตั้งอยู่ในพระอรหัตผล
แล้ว เทศนาได้สำเร็จประโยชน์แม้แก่บริษัทที่ประชุมกันแล้ว 
ดังนี้แล
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วันหนึ่ง พระนางรูปนันทานั้นทรงดำริว่า
“เจ้าพี่ใหญ่ของเราสละสิริราชสมบัติออกผนวช เป็นพระพุทธเจ้า
ผู้อัครบุคคลในโลก แม้โอรสของพระองค์ทรงนามว่าราหุล-
กุมารก็ผนวชแล้ว แม้เจ้าพี่ของเรา คือพระนันทะก็ผนวชแล้ว  

แม้พระมารดาของเราก็ทรงผนวชแล้ว เมื่อคณะพระญาติทรงผนวชแล้ว  
แม้เราจักทำอะไรในเรือน เราจักผนวชบ้าง”

 พระนางเสด็จเข้าไปสู่สำนักนางภิกษุณีทั้งหลาย แล้วทรงผนวช พระนาง
ทรงผนวชเพราะสิเนหาในพระญาติเท่านั้น หาใช่เพราะศรัทธาไม่ เพราะ
พระนางเป็นผู้มีพระโฉมอันวิไล จึงปรากฏพระนามว่า “รูปนันทา”

 พระนางได้ทรงสดับว่า พระศาสดาตรัสว่า “รูปไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็น
อนัตตา เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา”  
จึงไม่เสด็จไปเผชิญพระพักตร์พระศาสดา ด้วยทรงเกรงว่า พระศาสดาจะพึง
ตรัสโทษในรูปแม้ของพระนางซึ่งน่าดู น่าชมอย่างนี้

***

 ชาวพระนครสาวัตถีถวายทานแต่เช้าตรู่ สมาทานอุโบสถ ในเวลาเย็น 
ห่มผ้าสะอาด ถือของหอมและระเบียบดอกไม้ เป็นต้น มาประชุมกันฟังธรรม
ในพระเชตวัน ภิกษุณีสงฆ์ผู้มีฉันทะในพระธรรมเทศนาของพระศาสดาก็
ย่อมไปวิหารฟังธรรม ชาวพระนครสาวัตถีเหล่านั้น ครั้นฟังธรรมแล้ว เมื่อ
กลับเข้าสู่พระนคร ก็กล่าวแต่คุณกถาของพระศาสดาเท่านั้น
 จริงอยู่ จำพวกสัตว์ในโลกสันนิวาสซึ่งมีประมาณ ๔ 
จำพวก ที่เห็นพระตถาคตอยู่ ไม่เกิดความเลื่อมใส มีจำนวน
น้อยนัก
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 จำพวกสัตว์ที่เป็น รูปัปปมาณิกา คือ ถือรูปเป็นประมาณ เห็นพระสรีระ
ของพระตถาคตอันประกอบด้วยพระลักษณะและอนุพยัญชนะ มีพระ
ฉวีวรรณดุจทองคำ ย่อมเลื่อมใส
 จำพวก โฆสัปปมาณิกา คือ ถือเสียงเป็นประมาณ ฟังเสียงประกาศ
พระคุณของพระศาสดา ซึ่งอาศัยเป็นไปแล้วตั้งหลายร้อยชาติ และเสียง
ประกาศพระธรรมเทศนาอันประกอบด้วยองค์ ๘ ย่อมเลื่อมใส
 จำพวก ลูขัปปมาณิกา คือ ถือการปฏิบัติเศร้าหมองเป็นประมาณ อาศัย
ความที่พระองค์เป็นผู้เศร้าหมองด้วยปัจจัยทั้งหลายมีจีวร เป็นต้น ย่อม
เลื่อมใส
 แม้จำพวก ธัมมัปปมาณิกา คือ ถือธรรมเป็นประมาณ ก็ย่อมเลื่อมใสว่า 
ศีลของพระทศพลเห็นปานนี้ สมาธิเห็นปานนี้ ปัญญาเห็นปานนี้ พระผู้มีพระ
ภาคเจ้าหาผู้เสมอมิได้ ไม่มีผู้เสมอเท่า หาผู้เสมอเหมือนมิได้ ไม่มีผู้ทัดเทียม 
ด้วยคุณทั้งหลายมีศีลเป็นต้น 

***

 พระนางรูปนันทาได้สดับคำพรรณนาคุณของพระตถาคต ทั้งจากพวก
ภิกษุณีและพวกอุบาสิกา จึงทรงดำริว่า
 “ชนทั้งหลายย่อมกล่าวชมเจ้าพี่ของเรานักหนาทีเดียว แม้ในวันหนึ่ง 
ถ้าพระองค์จะตรัสโทษในรูปของเรา จะตรัสได้สักเท่าไร ถ้ากระไร เราพึงไป
เฝ้าพระตถาคตฟังธรรม พร้อมกับพวกภิกษุณี โดยไม่แสดงตนเลย”

 พระนางจึงตรัสบอกพวกภิกษุณีว่า
 “วันนี้ ฉันจักไปสู่ที่ฟังธรรม”

 พวกภิกษุณีมีใจยินดี คิดว่า
 “นานนักหนา การที่พระนางรูปนันทาทรงมีพระประสงค์จะเสด็จไปสู่ที่

194



บำรุงพระศาสดาเกิดขึ้นแล้ว วันนี้ พระศาสดาทรงอาศัยพระนางรูปนันทานี้
แล้ว จักทรงแสดงพระธรรมเทศนาอันวิจิตร”

 ดังนี้แล้วพาพระนางออกไป ตั้งแต่เวลาที่ออกไป พระนางทรงดำริว่า
 “เราจะไม่แสดงตนเลย”

 พระศาสดาทรงดำริว่า
 “วันนี้ รูปนันทาจักมาที่บำรุงของเรา ธรรมเทศนาเช่นไรหนอ จักเป็นที่
สบายของเธอ รูปนันทานั้นยึดติดในรูป มีความเยื่อใยในอัตภาพอย่าง
รุนแรง การบรรเทาความเมาในรูปด้วยรูปนั่นแล เป็นที่สบายของเธอ  
ดุจการบ่งหนามด้วยหนาม”

 เมื่อพระนางเข้าไปสู่วิหาร พระศาสดาทรงนิรมิตหญิงมีรูปสวยงามผู้
หนึ่ง อายุราว ๑๖ ปี นุ่งผ้าแดง ประดับด้วยอาภรณ์ทุกอย่าง ถือพัด ยืนถวาย
งานพัดอยู่ในที่ใกล้พระองค์ ก็แล มีเพียงพระศาสดาและพระนางรูปนันทา
เท่านั้น ที่ทรงเห็นรูปหญิงนั้น
 พระนางเสด็จเข้าไปวิหารพร้อมกับภิกษุณีทั้งหลาย ทรงอยู่ข้างหลังพวก
ภิกษุณี ถวายบังคมพระศาสดาด้วยเบญจางคประดิษฐ์ นั่งในหมู่พวกภิกษุณี 
ทรงแลดูพระศาสดาตั้งแต่พระบาท ทรงเห็นพระสรีระของพระศาสดาวิจิตร
ด้วยพระลักษณะ รุ่งเรืองด้วยอนุพยัญชนะ อันพระรัศมีแวดล้อมวาหนึ่ง ทรง
แลดูพระพักตร์อันมีสิริดุจพระจันทร์เพ็ญ ได้ทรงเห็นรูปหญิงยืนอยู่ในที่ใกล้
 พระนางทรงแลดูหญิงนั้นแล้ว ทรงแลดูอัตภาพของตน รู้สึกว่าตน
เหมือนนางกาซึ่งอยู่ข้างหน้านางพญาหงส์ทอง จำเดิมแต่ได้ทรงเห็นรูป
เนรมิตนั้นแล้ว พระเนตรทั้งสองของพระนางก็วิงเวียน พระหทัยของพระนาง
ถูกความงามแห่งสรีระนั้นดึงดูดไปแล้วหมดสิ้น พระนางทรงรำพึงว่า
 “โอ ผมของหญิงนี้ก็งาม โอ หน้าผากก็งาม”

 พระนางได้มีจิตสิเนหาในรูปนั้นอย่างรุนแรง
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 พระศาสดาทรงทราบความยินดีอย่างสุดซึ้งในรูปนั้นของพระนาง  
พอเมื่อจะทรงแสดงธรรม จึงทรงบันดาลให้รูปนั้นแปรจากอายุ ๑๖ ปี  
ย่างเข้าวัยที่ ๒๐ ปี พระนางรูปนันทาได้ทอดพระเนตรแล้ว มีจิตเบื่อหน่าย
หน่อยหนึ่งว่า
 “รูปนี้แปรไปแล้ว ไม่เหมือนรูปก่อนเลย”

 พระศาสดาทรงบันดาลให้หญิงนั้นแปรเปลี่ยนเป็นหญิงคลอดบุตรครั้ง
เดียว หญิงกลางคน หญิงแก่ หญิงแก่คร่ำคร่าเพราะชรา
 แม้พระนางก็ทรงเบื่อหน่ายโดยลำดับเหมือนกัน ครั้นทรงเห็นรูปนั้นมี
ฟันหัก ผมหงอก หลังโกง มีซี่โครงขึ้นดุจกลอน มีไม้เท้ายันข้างหน้า งกงัน
อยู่ ก็ทรงเบื่อหน่ายเหลือเกิน
 พระศาสดาทรงบันดาลให้รูปหญิงนั้น อยู่ในสภาพคนเจ็บ หญิงนั้นทิ้ง
ไม้เท้าและพัดใบตาล ร้องเสียงขรม ล้มลงที่พื้น จมลงในกองอุจจาระและ
ปัสสาวะของตน กลิ้งเกลือกไปมา พระนางรูปนันทาทรงเห็นหญิงนั้นแล้ว 
ทรงเบื่อหน่ายเต็มที 

 พระศาสดาทรงบันดาลให้หญิงนั้นตาย ศพพอง หนองและหมู่หนอน
ไหลออกจากปากแผล คือ ทวารทั้ง ๙ ฝูงสัตว์มีกาเป็นต้นรุมแย่งกันกิน 
พระนางรูปนันทาทรงพิจารณาซากศพนั้นแล้ว ทรงเห็นอัตภาพโดยความ
เป็นสภาพไม่เที่ยงว่า
 “หญิงนี้ถึงความแก่ ถึงความเจ็บ ถึงความตาย ในที่นี้เอง ความแก่ 
ความเจ็บ และความตาย จักมาถึงแก่อัตภาพของเราอย่างนั้นเหมือนกันเป็น
แน่แท้”

 ลำดับนั้น พระนางได้ทรงเห็นความไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และเป็นอนัตตา
ของอัตภาพทั้งปวง ภพทั้งสามปรากฏแก่พระนางดุจถูกไฟเผาลนอยู่ ทรง
เห็นสรีระประดุจซากศพที่เขาผูกไว้ที่พระศอ จิตมุ่งตรงต่อกรรมฐาน
 พระศาสดาทรงทราบจิตของพระนางแล้ว จึงทรงใคร่ครวญว่า
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 “พระนางจักสามารถทำที่พึ่งแก่ตนได้เองทีเดียวหรือไม่หนอแล”

 ทรงทราบว่า พระนางจักไม่อาจทำได้ พระองค์จำเป็นต้องช่วยต่อไป  
จึงทรงแสดงธรรมเทศนาอันเหมาะแก่พระนางในขณะนั้นว่า
 “นันทา เธอจงดูกายอันกรรมยกขึ้น อันอาดูร ไม่สะอาด เปื่อยเน่า  
ไหลออกอยู่ข้างบน ไหลออกอยู่ข้างล่าง ที่พาลชนทั้งหลายปรารถนากันนัก 
สรีระของเธอนี้ ฉันใด สรีระของหญิงนั่น ก็ฉันนั้น สรีระของหญิงนั่น ฉันใด 
สรีระของเธอนี้ ก็ฉันนั้น 

 เธอจงเห็นธาตุทั้งหลายโดยความเป็นของ
สูญ อย่ากลับมาสู่โลกนี้อีก เธอคลี่คลายความ
พอใจในภพเสียแล้ว จักเป็นบุคคลผู้สงบเที่ยว
ไปในโลก”

 พระนางนันทาทรงส่งญาณไปตามกระแส
เทศนา บรรลุโสดาปัตติผลแล้ว
 พระศาสดาต้องการอบรมวิปัสสนาเพื่อ
มรรคผลทั้งสามที่เหลือแก่พระนาง จึงตรัส 
สุญญตกรรมฐานมีนัยว่า
 “นันทา เธออย่าทำความเข้าใจว่าสาระในสรีระนี้มีอยู่ เพราะสาระใน
สรีระนี้แม้เพียงเล็กน้อยก็ไม่มี สรีระนี้ อันกรรมยกกระดูก ๓๐๐ ท่อนขึ้น 
สร้างให้เป็นนครแห่งกระดูกทั้งหลาย”

 ดังนี้แล้ว ตรัสพระคาถานี้ว่า

  “สรีระอันกรรมทำให้เป็นนครแห่งกระดูกทั้งหลาย
  ฉาบด้วยเนื้อและโลหิต
  เป็นที่ตั้งลงแห่งชรา มรณะ มานะ และมักขะ”

“
หญิงนี้ถึงความแก่  ถึง
ความเจ็บ  ถึงความตาย  
ในที่นี้เอง  ความแก่  
ความเจ็บ  และความ
ตาย  จักมาถึงแก่
อัตภาพของเราอย่างนั้น
เหมือนกันเป็นแน่แท้

”
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 ในกาลจบเทศนา พระนางรูปนันทาเถรีได้บรรลุพระอรหัตผล พระธรรม
เทศนาได้เป็นกถามีประโยชน์แก่มหาชนแล้ว ดังนี้แล
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กุลบุตรชาวกรุงสาวัตถีผู้หนึ่ง เมื่อได้ฟังธรรมกถาในสำนักของ
พระศาสดาแล้ว ได้ถวายชีวิตในพระศาสนา เมื่อบรรพชา
อุปสมบทแล้ว ได้ชื่อว่า พระติสสเถระ

 เมื่อกาลล่วงไป ๆ โรคได้เกิดขึ้นในกายของท่าน ต่อมขนาด
เท่าเมล็ดผักกาดผุดขึ้น มันโตขึ้นโดยลำดับ ประมาณเท่าเมล็ดถั่วเขียว 
ประมาณเท่าเมล็ดถั่วดำ ประมาณเท่าเมล็ดกระเบา ประมาณเท่าผลมะขาม
ป้อม ประมาณเท่าผลมะตูม แล้วได้แตกออก กายของท่านจึงเป็นช่องเล็ก
ช่องน้อย ท่านจึงได้ชื่อว่า พระปูติคัตตติสสเถระ หมายถึงพระติสสเถระผู้มี
กายเน่า ต่อมากระดูกของท่านได้แตก ผ้านุ่งและผ้าห่มเปื้อนด้วยหนอง 
และเลือด พวกภิกษุลูกศิษย์ไม่อาจจะปรนนิบัติท่านได้ จึงพากันทอดทิ้งท่าน
 ก็ธรรมดาว่า พระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมไม่ทรงละการตรวจดูโลก ๒ 
วาระ คือ ในกาลใกล้รุ่ง เมื่อทรงตรวจดูโลก ทรงตรวจดูตั้งแต่ขอบปากแห่ง
จักรวาล มาสู่พระคันธกุฎี ในเวลาเย็น ทรงตรวจดูตั้งแต่พระคันธกุฎี ออกไป
ภายนอก ก็ในสมัยนั้น พระปูติคัตตติสสเถระ ปรากฏในข่ายพระญาณของ
พระผู้มีพระภาคเจ้า พระศาสดาทรงเห็นอุปนิสัยแห่งพระอรหัตของติสสภิกษุ 
ทรงดำริว่า
 “ภิกษุนี้ ถูกพวกลูกศิษย์ทอดทิ้ง เว้นจากเราแล้ว ก็ไม่มีที่พึ่งอื่น”

 ดังนี้แล้ว จึงเสด็จออกจากพระคันธกุฎี เสด็จไปสู่โรงไฟ ทรงล้างหม้อ 
ใส่น้ำ ยกตั้งบนเตา ขณะทรงรอให้น้ำร้อน ได้เสด็จไปจับปลายเตียงที่      
พระติสสเถระนอน พวกภิกษุได้กราบทูลว่า
 “ขอพระองค์ จงเสด็จหลีกไป พระพุทธเจ้าข้า  
พวกข้าพระองค์จักยกเอง”

 พวกภิกษุช่วยกันยกเตียง นำไปสู่โรงไฟ พระศาสดา
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ทรงให้นำรางมา ทรงเทน้ำร้อนใส่ ทรงสั่งภิกษุเหล่านั้นให้เปลื้องเอาผ้าห่ม
ของพระเถระออก ให้ขยำด้วยน้ำร้อน แล้วให้ผึ่งแดด พระศาสดาประทับยืน
ที่ใกล้พระเถระ ทรงรดกายท่านให้ชุ่มด้วยน้ำอุ่น ทรงถูกายของท่าน แล้วให้
ท่านอาบน้ำ เมื่ออาบน้ำเสร็จ ผ้าห่มของท่านก็แห้ง พระศาสดาทรงช่วยท่าน
ให้นุ่งผ้าห่ม ทรงให้ขยำผ้ากาสาวะที่ท่านนุ่งด้วยน้ำ แล้วให้ผึ่งแดด เมื่อน้ำ
ที่กายของท่านแห้ง ผ้ากาสาวะนั้นก็แห้ง ท่านนุ่งผ้ากาสาวะผืนหนึ่ง ห่มผ้า
กาสาวะอีกผืนหนึ่ง ท่านมีกายเบา มีจิต มีอารมณ์เป็นหนึ่ง ได้นอนลงบน
เตียง พระศาสดาประทับยืน ณ ที่เหนือศีรษะของท่าน ตรัสว่า
 “ภิกษุ กายของเธอนี้ มีวิญญาณไปปราศแล้ว หาอุปการะมิได้ จักนอน
บนแผ่นดิน เหมือนท่อนไม้”

 ดังนี้แล้ว ตรัสพระคาถานี้ว่า

  “ไม่นานหนอ กายนี้จักนอนทับแผ่นดิน
  กายนี้มีวิญญาณไปปราศ อันบุคคลทิ้งแล้ว
  ราวกับท่อนไม้ไม่มีประโยชน์ ฉะนั้น”

  ในเวลาจบเทศนา พระปูติคัตตติสสเถระ บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วย  
ปฏิสัมภิทา แม้ชนอื่นเป็นอันมาก ก็ได้เป็นพระอริยบุคคล มีพระโสดาบัน
เป็นต้น เมื่อพระเถระบรรลุพระอรหัตแล้ว ก็ปรินิพพาน พระศาสดาโปรดให้
ทำสรีรกิจของท่าน ทรงเก็บอัฐิธาตุ แล้วโปรดให้ทำเจดีย์ไว้
  พวกภิกษุ กราบทูลถามพระศาสดาว่า
 “พระพุทธเจ้าข้า พระปูติคัตตติสสเถระ บังเกิดในที่ไหน”

 พระศาสดาตรัสว่า
 “เธอปรินิพพานแล้ว ภิกษุทั้งหลาย”
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 “พระพุทธเจ้าข้า กายของภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยแห่งพระอรหัต 
เห็นปานนั้น เกิดเป็นกายเน่าเพราะเหตุอะไร กระดูกทั้งหลายแตกแล้ว 
เพราะเหตุอะไร อะไรเป็นเหตุถึงความเป็นอุปนิสัยแห่งพระอรหัตของท่าน
เล่า”

 พระพุทธเจ้าตรัสว่า
 “ภิกษุทั้งหลาย ผลนี้ทั้งหมดเกิดแล้วแก่ติสสะ นั่นก็เพราะกรรมที่ตัวทำ
ไว้”

 “กรรมอะไรที่ท่านทำไว้ พระพุทธเจ้าข้า”

 “ภิกษุทั้งหลาย ถ้ากระนั้น พวกเธอจงฟัง”

 ดังนี้แล้ว ทรงนำอดีตนิทานมาตรัสดังต่อไปนี้

บุรพกรรมของพระติสสะ
 ในกาลแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสสปะ พระติสสะนี้
เป็นพรานนก ได้ฆ่านกเป็นอันมากเพื่อขาย เหลือนกที่ยังขายไม่ได้อยู่ จึงคิด
ว่า
 “นกที่เหลือจากขาย อันเราฆ่าเก็บไว้จักเน่าเสีย”

  เขาจึงหักกระดูกแข้งและกระดูกปีกของนกเหล่านั้น ทำให้มันไม่อาจบิน
หนีได้ แล้วกองไว้ เขาขายนกเหล่านั้นในวันรุ่งขึ้น ในเวลาที่ได้นกมา
มากมาย ก็ให้ปิ้งไว้ เพื่อเก็บไว้กินเอง
 ต่อมาวันหนึ่ง เมื่อโภชนะมีรสของเขาสุกแล้ว พระขีณาสพรูปหนึ่ง เที่ยว
ไปเพื่อบิณฑบาต ได้ยืนอยู่ที่ประตูเรือนของเขา เขาเห็นพระเถระแล้ว ยังจิต
ให้เลื่อมใสคิดว่า
 “สัตว์มีชีวิตมากมาย ถูกเราฆ่าตาย ก็พระผู้เป็นเจ้ายืนอยู่ที่ประตูเรือน
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ของเรา และโภชนะอันมีรสก็มีพร้อมอยู่ภายในเรือน เราจะถวายบิณฑบาต
แก่ท่าน”

 ดังนี้แล้วจึงรับบาตรของพระขีณาสพนั้น ใส่โภชนะอันมีรสนั้นให้เต็ม
บาตร ถวายแด่พระเถระ แล้วไหว้ด้วยเบญจางคประดิษฐ์ กล่าวว่า
 “ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าพึงถึงที่สุดแห่งธรรมที่ท่านเห็นเถิด”

 พระเถระได้ทำอนุโมทนาว่า
 “จงเป็นอย่างนั้น”

***

 ดังนี้แล้ว พระศาสดาได้ตรัสว่า
 “ภิกษุทั้งหลาย ผลทั้งหมดนั่นสำเร็จแล้วแก่ติสสะ ด้วยอำนาจแห่งกรรม
ที่ติสสะทำแล้วในกาลนั้นนั่นเอง กายของติสสะเกิดเน่าเปื่อย และกระดูกทั้ง
หลายแตก ก็ด้วยผลของการทุบกระดูกนกทั้งหลาย ติสสะบรรลุพระอรหัต  
ก็ด้วยผลของการถวายบิณฑบาตอันมีรสแก่พระขีณาสพ”
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~ ÊØ¢ÇÃÃ¤ ~



พระศาสดาตรัสว่า
“ภิกษุทั้งหลาย จากนี้ไป ๔ เดือน เราจักปรินิพพาน”

ภิกษุ ๗๐๐ ในสำนักของพระศาสดาเกิดความสะดุ้ง ธรรมสังเวช
เกิดขึ้นแก่พระขีณาสพทั้งหลาย พวกภิกษุปุถุชนไม่สามารถจะอด

กลั้นน้ำตาได้ เหล่าภิกษุเป็นพวก ๆ เที่ยวปรึกษากันว่า
 “พวกเราจักทำอย่างไรหนอ”

 ครั้งนั้น ภิกษุรูปหนึ่ง ชื่อว่าติสสะคิดว่า
 “ได้ยินว่า พระศาสดาจักปรินิพพานในอีก ๔ เดือนข้างหน้า ก็เรายังเป็น
ผู้มีราคะอยู่ เมื่อพระศาสดายังทรงพระชนม์อยู่นั่นแหละ เราควรบรรลุ     
พระอรหัตให้ได้”

 ดังนี้แล้ว จึงอยู่ผู้เดียวเท่านั้นในอิริยาบถ ๔ การไปสู่สำนักของเหล่า
ภิกษุ หรือการสนทนาปราศรัยกับผู้ใดผู้หนึ่ง ย่อมไม่มี
 ครั้งนั้น เหล่าภิกษุกล่าวกะท่านว่า
 “ท่านติสสะ เหตุไร ท่านจึงทำอย่างนี้”

 ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลความเป็นไปนั้นแด่พระศาสดา แล้วกราบทูลว่า
 “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระติสสเถระไม่มีความรักในพระองค์”

 พระศาสดารับสั่งให้หาท่านมา แล้วตรัสถามว่า
 “ติสสะ เหตุไร เธอจึงทำอย่างนั้น”

 เมื่อท่านกราบทูลความประสงค์ของตนแล้ว พระศาสดา
ประทานสาธุการว่า
 “ดีละ ติสสะ”
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 แล้วตรัสว่า
 “ภิกษุทั้งหลาย ผู้มีความรักในเรา จงเป็นเหมือนติสสะเถิด แม้คน
กระทำการบูชาอยู่ด้วยของหอมและระเบียบดอกไม้ เป็นต้น ไม่ชื่อว่าบูชา
เราเลย แต่คนผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนั่นแหละ ชื่อว่าบูชาเรา”

  แล้วตรัสพระคาถานี้ว่า

  “บุคคลดื่มรสอันเกิดแต่วิเวก
  และรสพระนิพพาน เป็นที่เข้าไปสงบ 
  ดื่มรสปีติอันเกิดแต่ธรรม
  ย่อมเป็นผู้ไม่มีความกระวนกระวาย ไม่มีบาป”
 

 ในกาลจบเทศนา พระติสสเถระบรรลุพระอรหัตแล้ว เทศนาได้มี
ประโยชน์แม้แก่มหาชน ดังนี้แล
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¾ÃËÁ¨ÃÃÂì·ÕèÃÐÅÖ¡´éÇÂ¤ÇÒÁÃÑ§à¡ÕÂ¨
 ¡ÃÃÁ·Ñé§ÊÒÁÍÂèÒ§¹Ñé¹ ÂèÍÁäÁèÁÕ¼ÅÁÒ¡

ËÒ¡ÇèÒºØ¤¤Å¾Ö§·Ó¡ÃÃÁã´ ¤ÇÃ·Ó¡ÃÃÁ¹Ñé¹ãËé¨ÃÔ§
¤ÇÃºÒ¡ºÑè¹·Ó¡ÃÃÁ¹Ñé¹ãËéÁÑè¹

à¾ÃÒÐÇèÒÊÁ³¸ÃÃÁà¤Ã×èÍ§ÅÐàÇé¹·ÕèÂèÍËÂèÍ¹ ÂÔè§à¡ÅÕèÂ Ø̧ÅÕÅ§

~ ¹ÔÃÂÇÃÃ¤ ~

 



¤ÇÒÁà¡Ô´¢Öé¹¢Í§¾ÃÐ¾Ø·¸à �̈Ò

¤ÇÒÁà¡Ô´¢Öé¹áËè§¾ÃÐ¾Ø·¸à é̈Ò·Ñé§ËÅÒÂ à»ç¹àËµØ¹ÓÊØ¢ÁÒ
¡ÒÃáÊ´§¸ÃÃÁ¢Í§ÊÑµºØÃØÉ à»ç¹àËµØ¹ÓÊØ¢ÁÒ
¤ÇÒÁ¾ÃéÍÁà¾ÃÕÂ§¢Í§ËÁÙè à»ç¹àËµØ¹ÓÊØ¢ÁÒ

¤ÇÒÁà¾ÕÂÃ¢Í§ª¹¼Ùé¾ÃéÍÁà¾ÃÕÂ§¡Ñ¹ à»ç¹àËµØ¹ÓÊØ¢ÁÒ

~ ¾Ø·¸ÇÃÃ¤ ~

 



ºÑ³±ÔµäÁ�·ÓºÒ»

ºÑ³±ÔµÂèÍÁäÁè·ÓºÒ» à¾ÃÒÐàËµØáËè§µ¹
ÂèÍÁäÁè·ÓºÒ» à¾ÃÒÐàËµØáËè§ºØ¤¤ÅÍ×è¹

ºÑ³±ÔµäÁè¾Ö§»ÃÒÃ¶¹ÒºØµÃ
äÁè¾Ö§»ÃÒÃ¶¹Ò·ÃÑ¾Âì

 äÁè¾Ö§»ÃÒÃ¶¹ÒáÇè¹á¤Çé¹
äÁè¾Ö§»ÃÒÃ¶¹Ò¤ÇÒÁÊÓàÃç¨à¾×èÍµ¹â´ÂäÁèà»ç¹¸ÃÃÁ
ºÑ³±Ôµ¹Ñé¹¾Ö§à»ç¹¼ÙéÁÕÈÕÅ ÁÕ»ÑÒ µÑé§ÍÂÙèã¹¸ÃÃÁ

~ »Ñ³±ÔµÇÃÃ¤ ~

 



¼Ù�ªÕéºÍ¡¢ØÁ·ÃÑ¾Â�ãË�

ºØ¤¤Å¾Ö§àËç¹¼ÙéÁÕ»ÑÒã´«Öè§à»ç¹¼Ùé¡ÅèÒÇ¹Ô¤¤ËÐ ªÕéâ·É
ÇèÒà»ç¹àËÁ×Í¹¼ÙéºÍ¡¢ØÁ·ÃÑ¾ÂìãËé

¾Ö§¤º¼ÙéÁÕ»ÑÒàªè¹¹Ñé¹ «Öè§à»ç¹ºÑ³±Ôµ
à¾ÃÒÐÇèÒ àÁ×èÍ¤º·èÒ¹¼Ùéàªè¹¹Ñé¹

ÁÕáµè¤Ø³ÍÂèÒ§»ÃÐàÊÃÔ° äÁèÁÕâ·É·ÕèÅÒÁ¡

~ »Ñ³±ÔµÇÃÃ¤ ~

 



¼Ù�àËç¹¸ÃÃÁÍÑ¹ÂÍ´àÂÕèÂÁ

¡ç¼Ùéã´äÁèàËç¹¸ÃÃÁÍÑ¹ÂÍ´àÂÕèÂÁ ¾Ö§à»ç¹ÍÂÙè ñðð »Õ 
¤ÇÒÁà»ç¹ÍÂÙèÇÑ¹à´ÕÂÇ¢Í§¼ÙéàËç¹¸ÃÃÁÍÑ¹ÂÍ´àÂÕèÂÁ

»ÃÐàÊÃÔ°¡ÇèÒ¤ÇÒÁà»ç¹ÍÂÙè¢Í§¼Ùé¹Ñé¹

~ ÊËÑÊÊÇÃÃ¤ ~

 



¼Ù�ÍÂÙ�ã¡Å�¾ÃÐ¹Ô¾¾Ò¹

ÀÔ¡ÉØÂÔ¹´ÕáÅéÇã¹¤ÇÒÁäÁè»ÃÐÁÒ·
ÁÕ»¡µÔàËç¹ÀÑÂã¹¤ÇÒÁ»ÃÐÁÒ·

äÁè¤ÇÃà¾×èÍ¨ÐàÊ×èÍÁ¨Ò¡ÁÃÃ¤áÅÐ¼Å
µÑé§ÍÂÙèáÅéÇã¹·Õèã¡ÅéáËè§¾ÃÐ¹Ô¾¾Ò¹·Õà´ÕÂÇ

~ ÍÑ»»ÁÒ·ÇÃÃ¤ ~

 



·Ò§·ÕèÁÒÃËÒäÁ�¾º

ÁÒÃÂèÍÁäÁè»ÃÐÊº·Ò§¢Í§·èÒ¹¼ÙéÁÕÈÕÅ¶Ö§¾ÃéÍÁáÅéÇ
ÁÕ»¡µÔÍÂÙè´éÇÂ¤ÇÒÁäÁè»ÃÐÁÒ·
¾é¹ÇÔàÈÉáÅéÇà¾ÃÒÐÃÙéªÍºàËÅèÒ¹Ñé¹

~ »Ø»¼ÇÃÃ¤ ~

 



à·ÕèÂÇä»¤¹à´ÕÂÇ´Õ¡Ç�Ò

¶éÒÇèÒºØ¤¤Å¾Ö§ä´éÊËÒÂ¼ÙéÁÕ»ÑÒà¤Ã×èÍ§ÃÑ¡ÉÒµÑÇ
ÁÕ¸ÃÃÁà¤Ã×èÍ§ÍÂÙèÍÑ¹´Õ à»ç¹¹Ñ¡»ÃÒªì äÇéà»ç¹¼Ùéà·ÕèÂÇä»´éÇÂ¡Ñ¹ä«Ãé

 à¢Ò¾Ö§¤ÃÍº§ÓÍÑ¹µÃÒÂ·Ñé§ÊÔé¹àÊÕÂáÅéÇ
¾Ö§à»ç¹¼ÙéÁÕã¨ÂÔ¹´Õ ÁÕÊµÔ à·ÕèÂÇä»¡ÑºÊËÒÂ¹Ñé¹

ËÒ¡ÇèÒºØ¤¤ÅäÁè¾Ö§ä´éÊËÒÂ¼ÙéÁÕ»ÑÒà¤Ã×èÍ§ÃÑ¡ÉÒµÑÇ
ÁÕ¸ÃÃÁà¤Ã×èÍ§ÍÂÙèÍÑ¹´Õà»ç¹¹Ñ¡»ÃÒªì äÇéà»ç¹¼Ùéà·ÕèÂÇä»´éÇÂ¡Ñ¹ä«Ãé

à¢Ò¾Ö§à·ÕèÂÇä»¤¹à´ÕÂÇ
 àËÁ×Í¹¾ÃÐÃÒªÒ·Ã§ÅÐáÇè¹á¤Çé¹·Õè·Ã§ª¹Ðà´ç´¢Ò´áÅéÇ

 ËÃ×ÍàËÁ×Í¹ªéÒ§ª×èÍÇèÒÁÒµÑ§¤Ð ÅÐâ¢Å§áÅéÇ à·ÕèÂÇä»ã¹»èÒµÑÇà´ÕÂÇ ©Ð¹Ñé¹

¤ÇÒÁà·ÕèÂÇä»áËè§ºØ¤¤Å¤¹à´ÕÂÇ»ÃÐàÊÃÔ°¡ÇèÒ
à¾ÃÒÐ¤Ø³à¤Ã×èÍ§à»ç¹ÊËÒÂ äÁèÁÕÍÂÙèã¹ª¹¾ÒÅ

ºØ¤¤Å¹Ñé¹¾Ö§à»ç¹¼Ùé¼Ùéà´ÕÂÇà·ÕèÂÇä» àËÁ×Í¹ªéÒ§ª×èÍÁÒµÑ§¤Ð
 µÑÇÁÕ¤ÇÒÁ¢Ç¹¢ÇÒÂ¹éÍÂà·ÕèÂÇä»ÍÂÙèã¹»èÒ ©Ð¹Ñé¹

áÅÐäÁè¾Ö§·ÓºÒ»·Ñé§ËÅÒÂ

~ ¹Ò¤ÇÃÃ¤ ~

 



¼Ù�äÁ�¤ÅØ¡¤ÅÕ´�ÇÂËÁÙ�

àÃÒàÃÕÂ¡ºØ¤¤Å¼Ùé äÁè à¡ÕèÂÇ¢éÍ§¡Ñºª¹ ò ¨Ó¾Ç¡
¤×Í ¤ÄËÑÊ¶ì ñ ºÃÃ¾ªÔµ ñ

¼Ùé äÁèÁÕÍÒÅÑÂà·ÕèÂÇä» ¼Ùé»ÃÒÃ¶¹Ò¹éÍÂ
ÇèÒà»ç¹¾ÃÒËÁ³ì

~ ¾ÃÒËÁ³ÇÃÃ¤ ~

 



àËÁ×Í¹ºØÃØÉ¼Ù�¡ØÁ¢Í

àÁ×èÍ¡èÍ¹ Ô̈µ¹Õéä´éà·ÕèÂÇ¨ÒÃÔ¡ä»µÒÁÍÒ¡ÒÃ·Õè»ÃÒÃ¶¹Ò
µÒÁÍÒÃÁ³ì·Õèã¤Ãè áÅÐµÒÁ¤ÇÒÁÊºÒÂ
ÇÑ¹¹Õé àÃÒ Ñ̈¡¢èÁÁÑ¹´éÇÂâÂ¹ÔâÊÁ¹ÊÔ¡ÒÃ

»ÃÐË¹Öè§¹ÒÂ¤ÇÒªéÒ§¢èÁªéÒ§·Õè«ÑºÁÑ¹ ©Ð¹Ñé¹

~ ¹Ò¤ÇÃÃ¤ ~

 



¼Ù�ËÇ¹ä»ÊÙ�»�ÒÍÕ¡

ºØ¤¤Åã´ÁÕÍÒÅÑÂ ´Ø¨ËÁÙèäÁéÍÑ¹µÑé§ÍÂÙèã¹»èÒ 
ÍÍ¡áÅéÇ ¹éÍÁä»ã¹»èÒ

¾é¹¨Ò¡»èÒáÅéÇ ÂÑ§áÅè¹ä»ÊÙè»èÒµÒÁà´ÔÁ
·èÒ¹·Ñé§ËÅÒÂ¨§´ÙºØ¤¤Å¹Ñé¹¹Ñè¹áÅ

à¢Ò¾é¹áÅéÇ¨Ò¡à¤Ã×èÍ§¼Ù¡ ÂÑ§áÅè¹ä»ÊÙèà¤Ã×èÍ§¼Ù¡µÒÁà´ÔÁ

~ µÑ³ËÒÇÃÃ¤ ~

 



¼Ù�ºÃÔâÀ¤âÀª¹Ð´�ÇÂ»ÅÒÂË�Ò¤Ò

¤¹¾ÒÅ¾Ö§ºÃÔâÀ¤âÀª¹Ð´éÇÂ»ÅÒÂËéÒ¤Ò·Ø¡ æ à´×Í¹
à¢ÒÂèÍÁäÁè¶Ö§àÊÕéÂÇ·Õè ñö áËè§·èÒ¹¼ÙéÁÕ¸ÃÃÁÍÑ¹¹Ñºä´éáÅéÇ

~ ¾ÒÅÇÃÃ¤ ~

 



ÊÃ³ÐÍÑ¹à¡ÉÁ¤×Í¾ÃÐÃÑµ¹µÃÑÂ

Á¹ØÉÂìà»ç¹ÍÑ¹ÁÒ¡¶Ù¡ÀÑÂ¤Ø¡¤ÒÁáÅéÇ
ÂèÍÁ¶Ö§ÀÙà¢Ò »èÒ ÍÒÃÒÁ áÅÐÃØ¡¢à¨´ÕÂìÇèÒà»ç¹·Õè¾Öè§

 ÊÃ³Ð¹Ñè¹áÅäÁèà¡ÉÁ ÊÃ³Ð¹Ñè¹äÁèÍØ´Á
à¾ÃÒÐºØ¤¤ÅÍÒÈÑÂÊÃ³Ð¹Ñè¹ ÂèÍÁäÁè¾é¹¨Ò¡·Ø¡¢ì·Ñé§»Ç§ä´é

ÊèÇ¹ºØ¤¤Åã´¶Ö§¾ÃÐ¾Ø·¸ ¾ÃÐ¸ÃÃÁ áÅÐ¾ÃÐÊ§¦ì ÇèÒà»ç¹·Õè¾Öè§
ÂèÍÁàËç¹ÍÃÔÂÊÑ¨ ô ¤×Í ·Ø¡¢ì àËµØãËéà¡Ô´·Ø¡¢ì

¤ÇÒÁ¡éÒÇÅèÇ§·Ø¡¢ì áÅÐÁÃÃ¤ÁÕÍ§¤ì ø ÍÑ¹»ÃÐàÊÃÔ°
«Öè§ÂÑ§ÊÑµÇìãËé¶Ö§¤ÇÒÁÊ§ºáËè§·Ø¡¢ì´éÇÂ»ÑÒªÍº
ÊÃ³Ð¹Ñè¹áÅ¢Í§ºØ¤¤Å¹Ñé¹à¡ÉÁ ÊÃ³Ð¹Ñè¹ÍØ´Á

à¾ÃÒÐºØ¤¤ÅÍÒÈÑÂÊÃ³Ð¹Ñè¹ ÂèÍÁ¾é¹¨Ò¡·Ø¡¢ì·Ñé§»Ç§ä´é

~ ¾Ø·¸ÇÃÃ¤ ~

 



¼Ù�»ÃÐ´Ñº¡ÒÂ »ÃÐ¾ÄµÔ¸ÃÃÁ

áÁé¶éÒºØ¤¤Å»ÃÐ´ÑºáÅéÇ
¾Ö§»ÃÐ¾ÄµÔÊÁèÓàÊÁÍ à»ç¹¼ÙéÊ§º ½Ö¡áÅéÇ 
à·ÕèÂ§¸ÃÃÁ ÁÕ»¡µÔ»ÃÐ¾ÄµÔ»ÃÐàÊÃÔ°
ÇÒ§àÊÕÂ«Öè§ÍÒªÒã¹ÊÑµÇì·Ø¡¨Ó¾Ç¡

ºØ¤¤Å¹Ñé¹à»ç¹¾ÃÒËÁ³ì à»ç¹ÊÁ³Ð à»ç¹ÀÔ¡ÉØ

~ ·Ñ³±ÇÃÃ¤ ~

 



ÂÍ´¹Ñ¡Ãºã¹Ê§¤ÃÒÁ

¡ç¼Ùéã´¾Ö§¡ÅèÒÇ¤Ò¶ÒµÑé§ÃéÍÂ «Öè§äÁè»ÃÐ¡Íº´éÇÂº·à»ç¹»ÃÐâÂª¹ì
º·áËè§¸ÃÃÁº·à´ÕÂÇ·ÕèºØ¤¤Å¿Ñ§áÅéÇ Ê§ºÃÐ§Ñºä´é »ÃÐàÊÃÔ°¡ÇèÒ
¼Ùéã´¾Ö§ª¹ÐÁ¹ØÉÂì¾Ñ¹Ë¹Öè§¤Ù³´éÇÂ¾Ñ¹Ë¹Öè§ã¹Ê§¤ÃÒÁ
¼Ùé¹Ñé¹ËÒª×èÍÇèÒà»ç¹ÂÍ´áËè§ª¹¼Ùéª¹Ðã¹Ê§¤ÃÒÁäÁè

ÊèÇ¹¼Ùéã´ª¹Ðµ¹¤¹à´ÕÂÇä´é
¼Ùé¹Ñé¹áÅ à»ç¹ÂÍ´áËè§¼Ùéª¹Ðã¹Ê§¤ÃÒÁ

~ ÊËÑÊÊÇÃÃ¤ ~

 



¼Ù�½�¡µ¹

ÍÑ¹¤¹ä¢¹éÓ·Ñé§ËÅÒÂ ÂèÍÁä¢¹éÓ
ªèÒ§ÈÃ·Ñé§ËÅÒÂ ÂèÍÁ´Ñ´ÅÙ¡ÈÃ
ªèÒ§¶Ò¡·Ñé§ËÅÒÂ ÂèÍÁ¶Ò¡äÁé
¼ÙéÊÍ¹§èÒÂ·Ñé§ËÅÒÂ ÂèÍÁ½Ö¡µ¹

~ ·Ñ³±ÇÃÃ¤ ~

 



¡ÒÃ·Ó·Õè¾Öè§´�ÇÂ¸ÃÃÁ

¼ÙéÁÕ»ÑÒ¾Ö§·Óà¡ÒÐ·ÕèËéÇ§¹éÓ·èÇÁ·ÑºäÁèä´é
´éÇÂ¤ÇÒÁËÁÑè¹ ´éÇÂ¤ÇÒÁäÁè»ÃÐÁÒ· 
´éÇÂ¤ÇÒÁÃÐÇÑ§ áÅÐ´éÇÂ¤ÇÒÁ½Ö¡

~ ÍÑ»»ÁÒ·ÇÃÃ¤ ~

 



¡ÒÃ½Ö¡ Ô̈µÍÑ¹¢èÁä´éÂÒ¡ à»ç¹¸ÃÃÁªÒµÔàÃçÇ
ÁÑ¡µ¡ä»ã¹ÍÒÃÁ³ìµÒÁ¤ÇÒÁã¤Ãè à»ç¹¡ÒÃ´Õ
à¾ÃÒÐÇèÒ Ô̈µ·Õè½Ö¡áÅéÇ ÂèÍÁà»ç¹àËµØ¹ÓÊØ¢ÁÒãËé

~ Ô̈µµÇÃÃ¤ ~

Ô̈µ·Õè¹Ó¤ÇÒÁÊØ¢ÁÒãË�

 



àÇ�¹ºÒ»àËÁ×Í¹àÇ�¹ÂÒ¾ÔÉáÅÐ·Ò§ÁÕÀÑÂ

ºØ¤¤Å¾Ö§àÇé¹¡ÃÃÁªÑèÇ·Ñé§ËÅÒÂàÊÕÂ
àËÁ×Í¹¾èÍ¤éÒÁÕ·ÃÑ¾ÂìÁÒ¡ ÁÕ¾Ç¡¹éÍÂ àÇé¹·Ò§ÍÑ¹¾Ö§¡ÅÑÇ
àËÁ×Í¹¼ÙéµéÍ§¡ÒÃ¨Ðà»ç¹ÍÂÙè àÇé¹ÂÒ¾ÔÉàÊÕÂ ©Ð¹Ñé¹

~ »Ò»ÇÃÃ¤ ~

 



àÃÒàÃÕÂ¡ºØ¤¤Å¼ÙéµÑ´ªÐà¹ÒÐ àª×Í¡
áÅÐà¤Ã×èÍ§µèÍ¾ÃéÍÁ·Ñé§ËÅÒÂ
¼ÙéÁÕÅÔèÁÊÅÑ¡ÍÑ¹¶Í¹¢Öé¹áÅéÇ
¼ÙéÃÙéáÅéÇ¹Ñé¹ÇèÒà»ç¹¾ÃÒËÁ³ì

~ ¾ÃÒËÁ³ÇÃÃ¤ ~

¼Ù�¶Í¹ÅÔèÁÊÅÑ¡ä´�áÅ�Ç

 



“ºÃÃ´Ò·Ò§·Ñé§ËÅÒÂ ·Ò§ÁÕÍ§¤ì ø »ÃÐàÊÃÔ° 
ºÃÃ´ÒÊÑ¨¨Ð·Ñé§ËÅÒÂ º· ô »ÃÐàÊÃÔ° 
ºÃÃ´Ò¸ÃÃÁ·Ñé§ËÅÒÂ ÇÔÃÒ¤Ð»ÃÐàÊÃÔ° 

ºÃÃ´ÒÊÑµÇì ò à·éÒ áÅÐÍÃÙ»¸ÃÃÁ·Ñé§ËÅÒÂ ¾ÃÐµ¶Ò¤µ¼ÙéÁÕ Ñ̈¡ÉØ»ÃÐàÊÃÔ°

·Ò§¹Õéà·èÒ¹Ñé¹ à¾×èÍ¤ÇÒÁËÁ´¨´áËè§·ÑÊÊ¹Ð ·Ò§Í×è¹äÁèÁÕ 
à¾ÃÒÐ©Ð¹Ñé¹ ·èÒ¹·Ñé§ËÅÒÂ¨§´Óà¹Ô¹µÒÁ·Ò§¹Õé
à¾ÃÒÐ·Ò§¹Õéà»ç¹·ÕèÂÑ§ÁÒÃáÅÐàÊ¹ÒÁÒÃãËéËÅ§ 

´éÇÂÇèÒ·èÒ¹·Ñé§ËÅÒÂ´Óà¹Ô¹ä»µÒÁ·Ò§¹ÕéáÅéÇ Ñ̈¡·Ó·ÕèÊØ´áËè§·Ø¡¢ìä´é
 àÃÒ·ÃÒº·Ò§à»ç¹·ÕèÊÅÑ´ÅÙ¡ÈÃáÅéÇ Ö̈§ºÍ¡á¡è·èÒ¹·Ñé§ËÅÒÂ

 ·èÒ¹·Ñé§ËÅÒÂ¾Ö§·Ó¤ÇÒÁà¾ÕÂÃà¤Ã×èÍ§à¼Ò¡ÔàÅÊ 
¾ÃÐµ¶Ò¤µ·Ñé§ËÅÒÂà»ç¹áµè¼ÙéºÍ¡

 ª¹·Ñé§ËÅÒÂ¼Ùé´Óà¹Ô¹ä»áÅéÇ ÁÕ»¡µÔà¾è§¾Ô¹Ô¨ 
ÂèÍÁËÅØ´¾é¹¨Ò¡à¤Ã×èÍ§¼Ù¡¢Í§ÁÒÃ”

~ ÁÃÃ¤ÇÃÃ¤ ~

ÍÃÔÂÁÃÃ¤

 



àÁ×èÍã´ ºÑ³±ÔµÂèÍÁàËç¹´éÇÂ»ÑÒÇèÒ
ÊÑ§¢ÒÃ·Ñé§»Ç§äÁèà·ÕèÂ§
àÁ×èÍ¹Ñé¹ ÂèÍÁË¹èÒÂã¹·Ø¡¢ì

¤ÇÒÁË¹èÒÂã¹·Ø¡¢ì ¹Ñè¹à»ç¹·Ò§áËè§¤ÇÒÁËÁ´¨´

~ ÁÃÃ¤ÇÃÃ¤ ~

·Ò§áË�§¤ÇÒÁºÃÔÊØ· Ô̧ì

 



¹¤Ã¡ÃÐ´Ù¡

ÊÃÕÃÐÍÑ¹¡ÃÃÁ·ÓãËéà»ç¹¹¤ÃáËè§¡ÃÐ´Ù¡·Ñé§ËÅÒÂ
©Òº´éÇÂà¹×éÍáÅÐâÅËÔµ

à»ç¹·ÕèµÑé§Å§áËè§ªÃÒ ÁÃ³Ð ÁÒ¹Ð áÅÐÁÑ¡¢Ð

~ ªÃÒÇÃÃ¤ ~

 



äÁè¹Ò¹Ë¹Í ¡ÒÂ¹Õé Ñ̈¡¹Í¹·Ñºá¼è¹´Ô¹
¡ÒÂ¹ÕéÁÕÇÔÒ³ä»»ÃÒÈ ÍÑ¹ºØ¤¤Å·Ôé§áÅéÇ
ÃÒÇ¡Ñº·èÍ¹äÁéäÁèÁÕ»ÃÐâÂª¹ì ©Ð¹Ñé¹

~ Ô̈µµÇÃÃ¤ ~

¡ Ò Â ¹Õé à Ë Á× Í ¹ ·è Í ¹ ä Áé ä Ãé » Ã Ð â Â ª ¹ì

 



ºØ¤¤Å´×èÁÃÊÍÑ¹à¡Ô´áµèÇÔàÇ¡
áÅÐÃÊ¾ÃÐ¹Ô¾¾Ò¹ à»ç¹·Õèà¢éÒä»Ê§º 
´×èÁÃÊ»ÕµÔÍÑ¹à¡Ô´áµè¸ÃÃÁ

ÂèÍÁà»ç¹¼ÙéäÁèÁÕ¤ÇÒÁ¡ÃÐÇ¹¡ÃÐÇÒÂ äÁèÁÕºÒ»

~ ÊØ¢ÇÃÃ¤ ~

¼Ùé ´×è Á Ã Ê ÍÑ ¹ à ¡Ô ´ á µè ÇÔ à Ç ¡

 



·้ Ò Â à Å่ Á



	 	 ขอนอบน้อมเหนือเศียรเกล้า แด่พระผู้มีพระภาคสัมมาสัมพุทธ-	 	

อังคีรสศากยมุนีเจ้า ผู้ทรงพระกรุณาธิคุณอเนกอนันต์ ท่ีทรงเผย 

พระสัทธรรมอันยอดเยี่ยมที่ทรงตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง มาโปรดปวงสัตว์
ให้พ้นจากทุกข์ทั้งปวง

	 ขอนอบน้อมด้วยเศียรเกล้า แด่พระอัครสาวก ผู้ทรงรวบรวมและ
เผยแผ่แสงพระธรรมคำสั่งสอนขององค์พระศาสดามาอย่างครบถ้วน 

และสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน

	 คณะผู้จัดทำขอขอบคุณ และขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน ที่ให้การ
สนับสนุนทุกรูปแบบในกิจมหากุศล ร่วมเผยแผ่พระธรรมของพระผู้มี 

พระภาคสัมมาสัมพุทโธในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์น้ี

	 ขออนุโมทนาบุญกับผู้อ่านและผู้ฟังทุกท่าน ท่ีได้มนสิการพระธรรม 

อันยอดยิ่งน้ี เข้าสู่ดวงใจ
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Audio อ้างอิง
Audio 1 ภิกษุ ๒ สหาย พระไตรปิฎกและอรรถกถา ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย  

เล่มที่ ๔๐ หน้า ๒๐๙-๒๑๖
Audio 2 ภิกษุวัชชีบุตร พระไตรปิฎกและอรรถกถา ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย  

เล่มที่ ๔๓ หน้า ๑๗๖-๑๗๘
Audio 3 ภิกษุมากรูป พระไตรปิฎกและอรรถกถา ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย  

เล่มที่ ๔๓ หน้า ๙๒-๙๔
Audio 4 พระปธานกัมมิกติสสเถระ พระไตรปิฎกและอรรถกถา ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย  

เล่มที่ ๔๓ หน้า ๑๐๖-๑๐๙
วรุณชาดกที่  ๑ พระไตรปิฎกและอรรถกถา ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย  
เล่มที่ ๕๖ หน้า ๑๗๕-๑๘๑

Audio 5 ภิกษุว่ายาก พระไตรปิฎกและอรรถกถา ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย  
เล่มที่ ๔๓ หน้า ๒๐๙-๒๑๑

Audio 6 สัมพหุลภิกขุ พระไตรปิฎกและอรรถกถา ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย  
เล่มที่ ๔๒ หน้า ๓๕๒-๓๕๔

Audio 7 พระเถระผู้ตั้งอยู่ในธรรม พระไตรปิฎกและอรรถกถา ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย 
เล่มที่ ๔๑ หน้า ๓๕๔-๓๕๖

Audio 8 พระราธเถระ พระไตรปิฎกและอรรถกถา ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย  
เล่มที่ ๔๑ หน้า ๒๘๖

Audio 9 พระพหุปุตติกาเถรี พระไตรปิฎกและอรรถกถา ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย  
เล่มที่ ๔๑ หน้า ๕๐๕-๕๐๗

Audio 10 พระติสสเถระผู้มีปกติอยู่ในนิคม พระไตรปิฎกและอรรถกถา ฉบับมหามกุฏราช-
วิทยาลัย เล่มที่ ๔๐ หน้า ๓๘๒-๓๘๖

Audio 11 ปรินิพพานของพระโคธิกเถระ พระไตรปิฎกและอรรถกถา ฉบับมหามกุฏราช-
วิทยาลัย เล่มที่ ๔๑ หน้า ๑๓๐-๑๓๔

Audio 12 สัมพหุลภิกษุ พระไตรปิฎกและอรรถกถา ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย  
เล่มที่ ๔๓ หน้า ๒๕๔-๒๕๙

Audio 13 พระติสสเถระอยู่ในเงื้อมเขา พระไตรปิฎกและอรรถกถา ฉบับมหามกุฏราช-
วิทยาลัย เล่มที่ ๔๓ หน้า ๔๗๔-๔๗๙

Audio 14 สานุสามเณร พระไตรปิฎกและอรรถกถา ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย  
เล่มที่ ๔๓ หน้า ๒๔๕-๒๕๑

Í้ Ò § ÍÔ §
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Audio อ้างอิง
Audio 15 วิพภันตกภิกษุ พระไตรปิฎกและอรรถกถา ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย  

เล่มที่ ๔๓ หน้า ๒๙๐-๒๙๒
Audio 16 ชัมพุกาชีวก พระไตรปิฎกและอรรถกถา ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย  

เล่มที่ ๔๑ หน้า ๒๑๘-๒๓๑
Audio 17 ปุโรหิตชื่ออัคคิทัต พระไตรปิฎกและอรรถกถา ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย  

เล่มที่ ๔๒ หน้า ๓๔๐-๓๔๙
Audio 18 สันตติมหาอำมาตย์ พระไตรปิฎกและอรรถกถา ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย  

เล่มที่ ๔๒ หน้าที่ ๑๑๓-๑๒๐
Audio 19 พระกุณฑลเกสีเถรี พระไตรปิฎกและอรรถกถา ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย  

เล่มที่ ๔๑ หน้า ๔๓๔-๔๔๕
Audio 20 สุขสามเณร พระไตรปิฎกและอรรถกถา ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย  

เล่มที่ ๔๒ หน้า ๑๒๖-๑๔๐
Audio 21 พระจูฬปันถกเถระ พระไตรปิฎกและอรรถกถา ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย  

เล่มที่ ๔๐ หน้า ๓๒๓-๓๔๔
Audio 22 ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง พระไตรปิฎกและอรรถกถา ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย  

เล่มที่ ๔๐ หน้า ๓๙๔-๔๐๖

Audio 23 มหาธนวาณิช พระไตรปิฎกและอรรถกถา ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย  
เล่มที่ ๔๒ หน้า ๓๒-๓๕

Audio 24 พราหมณ์ ๒ คน พระไตรปิฎกและอรรถกถา ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย  
เล่มที่ ๔๓ หน้า ๔๕๙-๔๖๐

Audio 25 ภิกษุ ๕๐๐ รูป พระไตรปิฎกและอรรถกถา ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย  
เล่มที่ ๔๓ หน้า ๙๘-๑๐๒

Audio 26 ภิกษุ ๕๐๐ รูปอื่นอีก พระไตรปิฎกและอรรถกถา ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย  
เล่มที่ ๔๓ หน้า ๑๐๓-๑๐๕

Audio 27 พระนางรูปนันทาเถรี พระไตรปิฎกและอรรถกถา ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย  
เล่มที่ ๔๒ หน้า ๑๕๘

Audio 28 พระปูติคัตตติสสเถระ พระไตรปิฎกและอรรถกถา ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย  
เล่มที่ ๔๐ หน้า ๔๓๕-๔๔๐

Audio 29 พระติสสเถระ พระไตรปิฎกและอรรถกถา ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย  
เล่มที่ ๔๒ หน้า ๓๘๑-๓๘๓

Í้ Ò § ÍÔ §  (µ่ Í )
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จัดทำโดย โครงการแสงธรรมแห่งพระไตรปิฎก มูลนิธิอุทยานธรรม
เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (วันวิสาขบูชา ๒๕๖๐)

รับฟังและดาวน์โหลดได้ที่
WWW.UTTAYARNDHAM.ORG

WWW.SOUNDCLOUD.COM/UTTAYARNDHAM
WWW.YOUTUBE.COM/C/UTTARNDHAMORGPAGE
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	 ที่ปรึกษา 	 ไชย ณ พล อัครศุภเศรษฐ์ 

	 อำนวยการ	 ณัฐกร ทับทอง 	

	 บทพากย์	 ณัฏฐา เจียรวงศ์    	

	 	 ณัตยาภรณ์ เจียรวงศ์
	 	 มสารัศม์ ธนรัตน์ปัณณโชติ 

	 บันทึกเสียง	 ณัฐกร ทับทอง  

	 ตัดแต่งเสียง-	 ณัฐกร ทับทอง 

	 มิกซ์เสียง	 นิธิยา วิทวัสกุล 
	 	 อภิลัคน์ เจียมจันทร์ 

	 ควบคุมคุณภาพ	 กฤติน กาญจนาภา 

	 	 ธัญญ์นรี ศรีบุณยาฐิติกุล 

	 	 พินีกาญจน์ ลาภานันท์   

	 	 วิวรรณา สุวรรณประเสริฐ 

	 ออกแบบปก	 มลฤดี ตั้งสกุลพิทักษ์ 	 	

	 ประชาสัมพันธ์บุญ &	 กรรณิกา ตะล่อมสิน
	 ผลิต & การเงิน	 สุดาทิพย์ เจียรวงศ์ 

	 	 สุอารี สุธีโสภณ    

	 	 ศรีสันต์ ตะล่อมสิน 

	 เผยแผ่	 ปัทมา เอื้ออรรถการ 

	 	 วารุณี วรารักษพงศ์ 

	 	 และคณะ

	 เผยแผ่สื่อ-	 กฤติน กาญจนาภา
	 อิเล็กโทรนิกส์	 นิตินาถ ชาติศิริวัฒนา 

	 	 วิสุทธิ์ ปรมาภรณ์พิลาส 

	 	 โสภา ลีวุฒินันท์
	 	 ศุภานัน ธนานิษฐ์

	 ประสานงาน	 ขวัญชนก บัวทอง 

	 	 ขัตติยะ รัตนมณี 

	 	 วารุณี วรารักษพงศ์ 
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ผู้พากย์ ชื่อตอน ตัวละคร

กฤติน กาญจนาภา เที่ยวไปคนเดียวดีกว่า
ผู้บริโภคโภชนะด้วยปลายหญ้าคา
ยอดนักรบในสงคราม
การทำที่พึ่งด้วยธรรม

ตระกูลใหญ่
กุฎุมพี
ปริพาชก
ธนเศรษฐี

กิตติมา พูลวงษ์ เหมือนบุรุษผู้กุมขอ
ผู้บริโภคโภชนะด้วยปลายหญ้าคา 
ยอดนักรบในสงคราม
จิตที่นำความสุขมาให้
นครกระดูก

อุบาสิกา
มารดาบิดา
พวกเด็ก
มาติกมาตา
พระนางรูปนันทาเถรี

ขัตติยะ รัตนมณี ไม่พึงเป็นผู้เดินทางไกล
ยอดนักรบในสงคราม

เทวดา
เทวดา

ชนิตร์นันทน์ ปุณณะนิธิ ผู้ฝึกตน สุขสามเณร
ณัฏฐ์พิชา อารีย์วิวัฒนา ผู้มีส่วนและไม่มีส่วนแห่งสามัญผล

ความเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้า
บัณฑิตไม่ทำบาป
ทางที่มารหาไม่พบ
เที่ยวไปคนเดียวดีกว่า
ผู้ไม่คลุกคลีด้วยหมู่
ผู้บริโภคโภชนะด้วยปลายหญ้าคา
ผู้ประดับกาย ประพฤติธรรม
ยอดนักรบในสงคราม
ผู้ฝึกตน
ผู้ฝึกตน
การทำที่พึ่งด้วยธรรม
ทางแห่งความบริสุทธิ์

พระคันถิกเถระ
ภิกษุ ๓
อุบาสก
มาร
ช้าง
เทพดา
ภิกษุกุลุปกะ-ชัมพุกาชีวก
คน ๒
โจร
ชน
นายภัตตภติกะ
อาจารย์ทิศาปาโมกข์
ภิกษุ

ณัฏฐ์วิเศษ พึ่งละออ กายนี้เหมือนท่อนไม้ไร้ประโยชน์ พระติสสะ
ทศพร ศรีจันทร์ดี ไม่ควรวางใจ

ผู้ฝึกตน
การทำที่พึ่งด้วยธรรม
เว้นบาปเหมือนเว้นยาพิษและทางมีภัย

ภิกษุ ๒
ผู้รักษาเรือนคลัง
หมอชีวกโกมารภัจ
พ่อค้า
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ผู้พากย์ ชื่อตอน ตัวละคร
ทัศนีย์ อุ่นเจริญ ยอดนักรบในสงคราม มารดา
เทวฤทธิ์ สวารชร การทำที่พึ่งด้วยธรรม

เว้นบาปเหมือนเว้นยาพิษและทางมีภัย
ภูษามาลา
คน

ธนกฤต เพชรโลหะกุล เที่ยวไปคนเดียวดีกว่า
ผู้ประดับกาย ประพฤติธรรม

พระอานนทเถระ
พระอานนทเถระ

ธนากร มาลาวัลย์ การทำที่พึ่งด้วยธรรม
จิตที่นำความสุขมาให้
ผู้ถอนลิ่มสลักได้แล้ว

เสนาบดี
คน
พราหมณ์ ๑

ธานินทร์ แสนทวีสุข ผู้มีส่วนและไม่มีส่วนแห่งสามัญผล
ไม่พึงเป็นผู้เดินทางไกล
ผู้ไม่พบทางแห่งปัญญา
ความเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้า
ผู้เห็นธรรมอันยอดเยี่ยม
เหมือนบุรุษผู้กุมขอ
ผู้บริโภคโภชนะด้วยปลายหญ้าคา
ผู้บริโภคโภชนะด้วยปลายหญ้าคา
ยอดนักรบในสงคราม1
ผู้ฝึกตน
ผู้ฝึกตน
การทำที่พึ่งด้วยธรรม
การทำที่พึ่งด้วยธรรม

พระวิปัสสกเถระ
ภิกษุ
อาจารย์
ภิกษุ ๒
บุตรทั้งหลาย
อมนุษย์
มหาชน
พระเถระ
ราชบุรุษ
คนตีกลอง
พระปัจเจกพุทธเจ้า
พนาย
พระมหาปันถกเถระ

ธีระภัทร์ พายุพล สรณะอันเกษมคือพระรัตนตรัย ชาวบ้าน
นิตินาถ ชาติศิริวัฒนา เหมือนบุรุษผู้กุมขอ

นครกระดูก
ยักษิณี
ภิกษุณี

นิติพงษ์ ห่อนาค สรณะอันเกษมคือพระรัตนตรัย อัคคิทัตปุโรหิต
บรรจง ฉุดพิมาย ผู้ประดับกาย ประพฤติธรรม สันตติมหาอำมาตย์
บัญญัติ ประธานชัยมงคล กายนี้เหมือนท่อนไม้ไร้ประโยชน์ พระขีณาสพ
ปพนพัชร์ ชัยศิริวิกรม ผู้อยู่ใกล้พระนิพพาน

ผู้อยู่ใกล้พระนิพพาน
ผู้ไม่คลุกคลีด้วยหมู่

นกแขกเต้า
พระนิคมติสสเถระ
พระติสสเถระ
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ผู้พากย์ ชื่อตอน ตัวละคร
ปพนพัชร์ ชัยศิริวิกรม (ต่อ) การทำที่พึ่งด้วยธรรม

เว้นบาปเหมือนเว้นยาพิษและทางมีภัย
ผู้ดื่มรสอันเกิดแต่วิเวก

พระจูฬปันถกเถระ-มานพ
โจร ๑
พระติสสเถระ

พงษ์เทพ วงษ์ศิริ เว้นบาปเหมือนเว้นยาพิษและทางมีภัย
ผู้ถอนลิ่มสลักได้แล้ว

โจร ๒
พราหมณ์ ๒

พนาวรรณ ศรีวะโลสกุล ผู้เห็นธรรมอันยอดเยี่ยม
ผู้ไม่คลุกคลีด้วยหมู่
การทำที่พึ่งด้วยธรรม

มารดา - พหุปุตติกาเถรี
อุบาสิกา
เด็กชายมหาปันถก

พราดร ณ นคร ความเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้า
ผู้หวนไปสู่ป่าอีก
ผู้ประดับกาย ประพฤติธรรม
การทำที่พึ่งด้วยธรรม
การทำที่พึ่งด้วยธรรม

ภิกษุ ๔
ชาวบ้าน
คน ๑
สามี
โจร

พสิษฐ แสงมงคลพันธ์ ผู้ฝึกตน ผู้จัดการภัต
พัฒนา บุญเป็ง ผู้ชี้บอกขุมทรัพย์ให้

ยอดนักรบในสงคราม 
ผู้ฝึกตน

พระสารีบุตรเถระ
พระสารีบุตรเถระ
พระสารีบุตรเถระ

พัณณิตา สุเมธาวัฒนะ ผู้เห็นธรรมอันยอดเยี่ยม ภรรยา
พินีกาญจน์ ลาภานันท์ บัณฑิตไม่ทำบาป ภรรยา
ภคกฤช สุวรรณมา สรณะอันเกษมคือพระรัตนตรัย ฤษี
ภคพล พิงพิทยากุล ผู้มีส่วนและไม่มีส่วนแห่งสามัญผล

ไม่ควรวางใจ
การบวชที่ย่อหย่อน
ความเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้า
บัณฑิตไม่ทำบาป
ผู้ชี้บอกขุมทรัพย์ให้
ผู้อยู่ใกล้พระนิพพาน
เที่ยวไปคนเดียวดีกว่า
ผู้ไม่คลุกคลีด้วยหมู่
เหมือนบุรุษผู้กุมขอ

ภิกษุ ๔
ภิกษุ ๑
ภิกษุ ๒
ภิกษุ ๑
ภิกษุ
ภิกษุ
ภิกษุ
ภิกษุ
ภิกษุ
ภิกษุ
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ผู้พากย์ ชื่อตอน ตัวละคร
ภคพล พิงพิทยากุล (ต่อ) ผู้ประดับกาย ประพฤติธรรม

ผู้ประดับกาย ประพฤติธรรม
ยอดนักรบในสงคราม
ผู้ฝึกตน
การทำที่พึ่งด้วยธรรม
เว้นบาปเหมือนเว้นยาพิษและทางมีภัย
กายนี้เหมือนท่อนไม้ไร้ประโยชน์
ผู้ดื่มรสอันเกิดแต่วิเวก

คน ๓
ภิกษุ
ภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุ
ภิกษุ
ภิกษุ
ภิกษุ
ภิกษุ

รวิ บัวด้วง สรณะอันเกษมคือพระรัตนตรัย พระโมคคัลลานเถระ
วรวุฒิ อัจฉริยศรีพงศ์ ผู้มีส่วนและไม่มีส่วนแห่งสามัญผล ภิกษุ ๓
วัชรพล มารุ่งเรืองชัย ผู้ฝึกตน สหายชาวเมือง
วิเชียร มามีเกตุ ผู้หวนไปสู่ป่าอีก

สรณะอันเกษมคือพระรัตนตรัย
ยอดนักรบในสงคราม
การทำที่พึ่งด้วยธรรม

พระราชา
พระเจ้าปเสนทิโกศล
บิดา
พระเจ้าพาราณศรี

สิทธา วรรณสวาท ผู้บริโภคโภชนะด้วยปลายหญ้าคา
สรณะอันเกษมคือพระรัตนตรัย
ผู้ฝึกตน

อาชีวก
นาคราช
คันธเศรษฐี

สิทธิพงษ์ แก้วกนิษฐารักษ์ ผู้ไม่พบทางแห่งปัญญา
การบวชที่ย่อหย่อน
ทางที่มารหาไม่พบ
เหมือนบุรุษผู้กุมขอ
จิตที่นำความสุขมาให้

ภิกษุ ๑ - มานพ ๑
ภิกษุ ๑ 
พระโคธิกเถระ
สานุสามเณร
ภิกษุ ๑ 

สิริพงศ์ แพทย์วงษ์ ผู้ไม่พบทางแห่งปัญญา ภิกษุ ๒ - มานพ ๒
สุนทร มีศรี ผู้ชี้บอกขุมทรัพย์ให้

ผู้อยู่ใกล้พระนิพพาน
ผู้ฝึกตน

ราธะพราหมณ์
ท้าวสักกะ
ท้าวสักกะ

สุนิสา ปัญจมะวัต ทุกตอน เล่าเรื่อง
สุภัทรา จิตสงบ ผู้ฝึกตน มารดา
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ผู้พากย์ ชื่อตอน ตัวละคร
อนันต์ เจียรวงศ์ ผู้หวนไปสู่ป่าอีก พระมหากัสสปเถระ
อัครธันพงศ์ พุทธิวุฒิกูล ผู้มีส่วนและไม่มีส่วนแห่งสามัญผล

จิตที่นำความสุขมาให้
ภิกษุ ๕
ภิกษุ ๒

อัญชลี ชัยชนะวิจิตร ยอดนักรบในสงคราม ธิดาเศรษฐี - นางปริพาชิกา
อิทธิพล มามีเกตุ ทุกตอน พระพุทธเจ้า
อินธนี ธนาภิสิทธิกุล การทำที่พึ่งด้วยธรรม ธิดาเศรษฐี
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1. ห้องปฏิบัติการวิจัยทางสวนศาสตร์และเสียงพูด
	 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. ห้องบันทึกเสียง บริษัท ปัญญธารา จำกัด ถนนแจ้งวัฒนะ

Ê¶Ò¹·Õ่ ºÑ ¹·Ö ¡ à ÊÕ Â §
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อาจารย์ไชย ณ พล อัครศุภเศรษฐ์
คุณเกษร – คุณเจียม ทับทอง

คุณจรูญศักดิ์ ลีวุฒินันท์
คุณจุฑารัตน์ ตั้งพานิช

คุณจำลอง จงผดุงเกียรติ - คุณวีระ และคุณวลัย ลีลามะลิ
คุณซุ่น วิทวัสกุล และครอบครัว

คุณณัฐกร ทับทอง
คุณณัฐพงศ์ สังขะโห

คุณตติยา - คุณนิรันดร์ - คุณนิตินาถ ชาติศิริวัฒนา
คุณถิร คงช่วยชาติ

คุณทิพวรรณ ทิวาวรรณวงศ์
คุณธนกฤต เพชรโลหะกุล และครอบครัว
คุณธนินทร์ ธนาภิสิทธิกุล และครอบครัว

คุณธัญญ์นรี ศรีบุณยาฐิติกุล – คุณดุสิต เลิศสิน
คุณนฤมล เลิศสิน – คุณวิสุทธิ์ ปรมาภรณ์พิลาส

คุณนันทวัน เพชราภิรัติ 

คุณปัทมา เอื้ออรรถการ
คุณพรพรรณ วงศ์มาศา

คุณพยนต์ – คุณศิริวรรณ รักการงาน
คุณพัฒนา บุญเป็ง

คุณพินีกาญจน์ ลาภานันท์ – คุณวรวิช เลิศสิน
คุณมสารัศม์ ธนรัตน์ปัณณโชติ

Ã Ò Â¹ Ò Á¼Ù้ Ê ¹Ñ º Ê¹Ø ¹ ´้ Ò ¹ ¤ ÃØ ÀÑ³±์  ÇÑ Ê ´Ø
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คุณมิงเต้ามิ้ง แซ่ลิ้ม – คุณพูลทรัพย์ หาญอุทัยรัศมี
คุณรัชดา ขอประเสริฐ

คุณวิวรรณา สุวรรณประเสริฐ
คุณวีรวัฒน์ ตะล่อมสิน และครอบครัว

คุณวีระ เต็มสิทธิโชค – คุณกนกกานต์ โอสถานุเคราะห์ – คุณณัฐนลิน เต็มสิทธิโชค
คุณศรีสันต์ ตะล่อมสิน – คุณชำนาญ วิทูรปกรณ์ และครอบครัว

คุณศิริภรณ์ เลิศอุไรวงศ์
คุณสุดาทิพย์ เจียรวงศ์

คุณอภัยลักษณ์ ตันตระบัณฑิตย์ และครอบครัว
คุณอภิลัคน์ เจียมจันทร์ และครอบครัว
คุณอรพรรณ – คุณอนุชิต บุญทอง
คุณอิสรีย์ จิตต์สมนึก และครอบครัว

Ã Ò Â¹ Ò Á¼Ù้ Ê ¹Ñ º Ê¹Ø ¹ ´้ Ò ¹ ¤ ÃØ ÀÑ³±์  ÇÑ Ê ´Ø
á Å Ð ¤่ Ò ã ª้ Ê Í Â  ã ¹ ¡ Ò Ã ´ Ó à ¹Ô ¹ ¡ Ò Ã â ¤ Ã § ¡ Ò Ã Ï  (µ่ Í )
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อาจารย์ไชย ณ พล อัครศุภเศรษฐ์ คุณณดา วิภาวีสันทัด
โครงการแสงธรรมแห่งพระไตรปิฎก และผู้ร่วมบริจาค คุณณัฏฐนันท์ อังศุสิงห์
ครอบครัวเจียรวงศ์ คุณณัฐกร ทับทอง
คุณเจียม - คุณเกษร ทับทอง คุณณุภา ธนาภิสิทธิกุล
คุณเบญจวรรณ ธนาภิสิทธิกุล คุณดวงกมล ชัยมงคล
คุณเพ็ญแข ใจกว้าง คุณดุสิต เลิศสิน - คุณธัญญ์นรี ศรีบุณยาฐิติกุล และครอบครัว 

คุณแก้วใจ ธรรมนะจิตต์ คุณทัศนีย์ ชัยมงคล
คุณกรรณิกา ตะล่อมสิน - คุณวิศรุต วิภาวีสันทัด คุณทินกร ธนาภิสิทธิกุล
คุณกรรัช และน้องธัน วรสถิต คุณธนกฤต เพชรโลหะกุล และภรรยา
คุณกวิณ วิภาวีสันทัด คุณธนะพงษ์
คุณกวี - คุณกฤติยา ตะล่อมสิน และครอบครัว คุณธนินทร์ ธนาภิสิทธิกุล
คุณคุณนิธิยา วิทวัสกุล คุณธัชพงศ์ ธรรมพุฒิพงศ์
คุณจันทร์เพ็ญ เถียรไพศาล คุณนฤมล เลิศสิน – คุณวิสุทธิ์ ปรมาภรณ์พิลาส
คุณจำเนียร วิมลรัตน์ คุณนิตยา ฉันทวานิช
คุณชนาธิป คุณากร และคุณธนินทร์ รัตนะฉายทอง คุณนิภา เทียมจรัส
คุณชัญญานุช คุณาวิบูลย์วงศ์ คุณนิรันดร์ - คุณตติยา - คุณนิตินาถ ชาติศิริวัฒนา
คุณชัย นิธิกุลตานนท์ คุณบัญญัติ - คุณกาญจนา ประธานชัยมงคล และครอบครัว

คุณชัยณรงค์ คุณบุญฤทธิ์ มหามนตรี
คุณชำนาญ - คุณศรีสันต์ วิทูรปกรณ์ และครอบครัว คุณปัณณวัฒน์ วิทูรปกรณ์
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คุณปัทมา เอื้ออรรถการ คุณศรีมงคล รัตนภิญโญทิพย์

คุณปุณยภา วิทูรปกรณ์ คุณศิริเพ็ญ สุทธาโรจน์

คุณพรนภา วิมลรัตน์ คุณศิริพรรณ สุทธาโรจน์

คุณปัทมา เอื้ออรรถการ คุณศิริภรณ์ เลิศอุไรวงศ์

คุณพรรณภา ธนาภิสิทธิกุล คุณศิริวรรณ - คุณพยนต์ รักการงาน และครอบครัว

คุณพริญญ์ ธนาภิสิทธิกุล คุณศุภางค์พรรณ พิสิษฐเกษม

คุณพัขราวดี ธนาภิสิทธิกุล คุณศุภานัน ธนานิษฐ์
คุณพิชญะพิมพ์ วิทวัสกุล คุณสุกานดา ลีลามะลิ

คุณพิมพิดา องค์วาสิฏฐ์ คุณสุชาดา อมรพิทักษ์พันธ์

คุณภัทราพร วิมลรัตน์ คุณสุนิสา ปัญจมะวัต

คุณภีมวัจน์ วิมลรัตน์ คุณสุภาภัค คล้ายเนตร

คุณภีรวัชร์ องค์วาสิฏฐ์ คุณสุอารี สุธีโสภณ

คุณภูดิท ตะล่อมสิน คุณอนุรักษ์ กฤษฏาพงษ์

คุณภูวดล วิมลรัตน์ คุณอภัยลักษณ์ ตัณตระบัณฑิตย์

คุณรวิวรรณ ธนาภิสิทธิกุล คุณอรุณรุ่ง ยัญญลักษณ์

คุณวรวิช เลิศสิน และคุณพินีกาญจน์ ลาภานันท์ คุณอรุณวรรณ วนาพันธพรกุล

คุณวรวุฒิ - คุณจิรดา เลิศสิน คุณอันนา ตะล่อมสิน

คุณวารุณี วรารักษพงศ์ คุณอินธนี ธนาภิสิทธิกุล

คุณวิภา เลิศฤทธิ์ภูวดล บริษัท ไมโครเทคโปรดักส์ จำกัด

คุณวิมลพรรณ ธนาภิสิทธิกุล บริษัท ไมโครเทคทูลแอนด์ดาย จำกัด

คุณวิวัฒน์ - คุณสุดารัตน์ ตะล่อมสิน และครอบครัว ร้านโอชยะ สาขาซีคอนบางแค และผู้ร่วมบริจาค

คุณวีรวัฒน์ - คุณขนิษฐา องค์วาสิฏฐ์ และครอบครัว

Ã Ò Â¹ Ò Á¼Ù้ Ã่ Ç Á Ê Ã้ Ò § «Õ ´Õ
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ขอเชิญทุกท่านที่เกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์บุญใหญ่นี้  

ทำจิตให้ผ่องใสในมหาบุญที่ได้ทำแล้วนี้  จนเป็นจาคานุสติ  

ปรากฏภูมิจิตดี  ภูมิปัญญาดี  ภูมิธรรมดี  ภูมิสังคมดี  

ภูมิสมบัติดียิ่ง  ๆ  ขึ้นไป



กัปปิยการก

ผู้ทำของที่สมควรแก่สมณะ ผู้ทำหน้าที่จัดของที่สมควรแก่ภิกษุบริโภค 

ผู้ปฏิบัติภิกษุ ลูกศิกษ์พระ

ที่มา : พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

Related Glossary Terms

Index

ผู้บริโภคโภชนะด้วยปลายหญ้าคา - ผู้บริโภคโภชนะด้วยปลายหญ้าคา

Drag related terms here

Find Term



กุฎุมพี

คนมีทรัพย์ คนมั่งคั่ง

ที่มา : พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

Related Glossary Terms
Drag related terms here



ขีณาสพ

ผู้มีอาสวะสิ้นแล้ว ผู้หมดกิเลส พระอรหันต์

ที่มา : พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

Related Glossary Terms

Index

ผู้มีส่วนและไม่มีส่วนแห่งสามัญผล - ผู้มีส่วนและไม่มีส่วนแห่งสามัญผล
ผู้บริโภคโภชนะด้วยปลายหญ้าคา - ผู้บริโภคโภชนะด้วยปลายหญ้าคา
ผู้บริโภคโภชนะด้วยปลายหญ้าคา - ผู้บริโภคโภชนะด้วยปลายหญ้าคา
ผู้บริโภคโภชนะด้วยปลายหญ้าคา - ผู้บริโภคโภชนะด้วยปลายหญ้าคา
ผู้บริโภคโภชนะด้วยปลายหญ้าคา - ผู้บริโภคโภชนะด้วยปลายหญ้าคา
ผู้ฝึกตน - ผู้ฝึกตน
กายนี้เหมือนท่อนไม้ไร้ประโยชน์ - กายนี้เหมือนท่อนไม้ไร้ประโยชน์
ผู้ดื่มรสอันเกิดแต่วิเวก - ผู้ดื่มรสอันเกิดแต่วิเวก

Drag related terms here

Find Term



คิลานุปัฏฐาก

ภิกษุผู้พยาบาลไข้

ที่มา : พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

Related Glossary Terms
Drag related terms here



จตุตถฌาน

ฌานที่ ๔ มีองค์ ๒ ละสุขเสียได้ มีแต่อุเบกขากับเอกัคคตา

ที่มา : พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

Related Glossary Terms
Drag related terms here



ตจปัญจกกัมมัฏฐาน

กรรมฐานมีหนังเป็นที่คำรบห้า

กรรมฐานอันบัณฑิตกำหนดด้วยอาการมีหนังเป็นที่ ๕ เป็นอารมณ์

กรรมฐานที่ท่านสอนให้พิจารณาส่วนของร่างกาย ๕ อย่าง คือ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง  
โดยความเป็นของปฏิกูล หรือโดยความเป็นสภาวะอย่างหนึ่ง ๆ ตามที่มันเป็นของมัน  
ไม่เอาใจเข้าไปผูกพันแล้วคิดวาดภาพใฝ่ฝันตามอำนาจกิเลส

พจนานุกรมเขียน ตจปัญจกกรรมฐาน

เรียกอีกอย่างว่า มูลกัมมัฏฐาน (กรรมฐานเบื้องต้น)

ที่มา : พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

Related Glossary Terms
Drag related terms here



ทุติยฌาน

ฌานที่ ๒ มีองค์ ๓ ละวิตก วิจารได้ คงมีแต่ ปีติ สุข อันเกิดแต่สมาธิกับเอกัคคตา

ที่มา : พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

Related Glossary Terms
Drag related terms here



บริขาร  ๘

บริขาร เครื่องใช้สอยของนักพรต เครื่องใช้สอยของพระในพระพุทธศาสนา  
มี ๘ อย่าง คือ สบง จีวร สังฆาฏิ บาตร มีดโกนหรือมีดตัดเล็บ เข็ม ประคดเอว  
กระบอกกรองน้ำ

นิยมเรียกรวมว่า อัฐบริขาร (บริขาร ๘)

ที่มา : พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

Related Glossary Terms
Drag related terms here



ปฏิสัมภิทา

ความแตกฉาน ความรู้แตกฉาน ปัญญาแตกฉาน มี ๔ คือ

           ๑. อัตถปฏิสัมภิทา ปัญญาแตกฉานในอรรถ

           ๒. ธัมมปฏิสัมภิทา ปัญญาแตกฉานในธรรม

           ๓. นิรุตติปฏิสัมภิทา ปัญญาแตกฉานในนิรุกติ คือ ภาษา

           ๔. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา ปัญญาแตกฉานในปฏิภาณ

ที่มา : พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

Related Glossary Terms

Index

ผู้มีส่วนและไม่มีส่วนแห่งสามัญผล - ผู้มีส่วนและไม่มีส่วนแห่งสามัญผล
ผู้เห็นธรรมอันยอดเยี่ยม - ผู้เห็นธรรมอันยอดเยี่ยม
ผู้อยู่ใกล้พระนิพพาน - ผู้อยู่ใกล้พระนิพพาน
ผู้บริโภคโภชนะด้วยปลายหญ้าคา - ผู้บริโภคโภชนะด้วยปลายหญ้าคา
ผู้บริโภคโภชนะด้วยปลายหญ้าคา - ผู้บริโภคโภชนะด้วยปลายหญ้าคา
สรณะอันเกษมคือพระรัตนตรัย - สรณะอันเกษมคือพระรัตนตรัย
ยอดนักรบในสงคราม - ยอดนักรบในสงคราม
การทำที่พึ่งด้วยธรรม - การทำที่พึ่งด้วยธรรม
การทำที่พึ่งด้วยธรรม - การทำที่พึ่งด้วยธรรม
จิตที่นำความสุขมาให้ - จิตที่นำความสุขมาให้
จิตที่นำความสุขมาให้ - จิตที่นำความสุขมาให้
เว้นบาปเหมือนเว้นยาพิษและทางมีภัย - เว้นบาปเหมือนเว้นยาพิษและทางมีภัย
กายนี้เหมือนท่อนไม้ไร้ประโยชน์ - กายนี้เหมือนท่อนไม้ไร้ประโยชน์

Drag related terms here

Find Term



ปฐมฌาน

ฌานที่ ๑ มีองค์ ๕ คือ

วิตก (ความตรึก)

วิจาร (ตรอง)

ปีติ (ความอิ่มใจ)

สุข (ความสบายใจ)

เอกัคคตา (ความมีอารมณ์เป็นหนึ่ง)

ที่มา : พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

Related Glossary Terms
Drag related terms here



เผดียง

บอกแจ้งให้รู้ บอกนิมนต์ บอกกล่าวหรือประกาศเชื้อเชิญเพื่อให้ร่วมทำกิจโดยพร้อมเพรียงกัน

ประเดียง ก็ว่า

ที่มา : พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

Related Glossary Terms
Drag related terms here



ภัตตุเทสก์

ผู้แจกภัต ภิกษุที่สงฆ์สมมติคือแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่จัดแจกภัต

ที่มา : พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

Related Glossary Terms
Drag related terms here



มักขะ

ลบหลู่คุณท่าน ลบหลู่ความดีของผู้อื่น

ที่มา : พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

Related Glossary Terms
Drag related terms here



วัฏฏะ

การวนเวียน การเวียนเกิดเวียนตาย การเวียนว่ายตายเกิด

ความเวียนเกิด หรือวนเวียน ด้วยอำนาจกิเลสกรรม และวิบาก

ที่มา : พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

Related Glossary Terms
Drag related terms here



สังโยชน์

สังโยชน์ กิเลสที่ผูกมัดใจสัตว์, ธรรมที่มัดสัตว์ไว้กับทุกข์ มี ๑๐ อย่าง คือ

โอรัมภาคิยสังโยชน์ สังโยชน์เบื้องต่ำ ๕ ได้แก่

๑. สักกายทิฏฐิ ความเห็นว่าเป็นตัวของตน

๒. วิจิกิจฉา ความลังเลสงสัย

๓. สีลัพพตปรามาส ความถือมั่นศีลพรต

๔. กามราคะ ความติดใจในกามคุณ

๕. ปฏิฆะ ความกระทบกระทั่งในใจ

อุทธัมภาคิยสังโยชน์ สังโยชน์เบื้องสูง ๕ ได้แก่

๖. รูปราคะ ความติดใจในรูปธรรมอันประณีต

๗. อรูปราคะ ความติดใจในอรูปธรรม

๘. มานะ ความถือว่าตนเป็นนั่นเป็นนี่

๙. อุทธัจจะ ความฟุ้งซ่าน

๑๐. อวิชชา ความไม่รู้จริง

พระโสดาบัน ละสังโยชน์ ๓ ข้อต้นได้

พระสกิทาคามี ทำสังโยชน์ข้อ ๔ และ ๕ ให้เบาบางลงด้วย

พระอนาคามี ละสังโยชน์ ๕ ข้อต้นได้หมด

พระอรหันต์ ละสังโยชน์ทั้ง ๑๐ ข้อ

ที่มา : พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

Related Glossary Terms
Drag related terms here



สัทธิวิหาริก

ศิษย์ ผู้อยู่ด้วย เป็นคำเรียกผู้ที่ได้รับอุปสมบท ถ้าอุปสมบทต่อพระอุปัชฌายะ 
องค์ใด ก็เป็นสัทธิวิหาริกของพระอุปัชฌายะองค์นั้น

ที่มา : พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

Related Glossary Terms

Index

ผู้มีส่วนและไม่มีส่วนแห่งสามัญผล - ผู้มีส่วนและไม่มีส่วนแห่งสามัญผล
ผู้ชี้บอกขุมทรัพย์ให้ - ผู้ชี้บอกขุมทรัพย์ให้
ผู้หวนไปสู่ป่าอีก - ผู้หวนไปสู่ป่าอีก

Drag related terms here

Find Term



เสนาสนะ

สนะ “ที่นอน” + อาสนะ “ที่นั่ง” หมายเอาที่อยู่อาศัย เช่น กุฏิ วิหาร และ 
เครื่องใช้เกี่ยวกับสถานที่ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ แม้โคนไม้

เมื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย ก็เรียกเสนาสนะ

ที่มา : พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

Related Glossary Terms
Drag related terms here



โสดาปัตติผล

ผล คือ การถึงกระแสสู่นิพพาน ผลที่ได้รับจากการละสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา  
สีลัพพตปรามาส ด้วยโสดาปัตติมรรค ทำให้ได้เป็นพระโสดาบัน

ที่มา : พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

Related Glossary Terms

Index

ผู้ไม่พบทางแห่งปัญญา - ผู้ไม่พบทางแห่งปัญญา
การบวชที่ย่อหย่อน  - การบวชที่ย่อหย่อน 
บัณฑิตไม่ทำบาป - บัณฑิตไม่ทำบาป
ผู้ชี้บอกขุมทรัพย์ให้ - ผู้ชี้บอกขุมทรัพย์ให้
ทางที่มารหาไม่พบ - ทางที่มารหาไม่พบ
ผู้ไม่คลุกคลีด้วยหมู่ - ผู้ไม่คลุกคลีด้วยหมู่
ผู้หวนไปสู่ป่าอีก - ผู้หวนไปสู่ป่าอีก
ผู้ประดับกาย ประพฤติธรรม - ผู้ประดับกาย ประพฤติธรรม
ยอดนักรบในสงคราม - ยอดนักรบในสงคราม
ผู้ฝึกตน - ผู้ฝึกตน
นครกระดูก - นครกระดูก

Drag related terms here

Find Term



อนุปุพพิกถา

เทศนาที่แสดงไปโดยลำดับ

       เพื่อฟอกอัธยาศัยของสัตว์ให้หมดจดเป็นชั้น ๆ จากง่ายไปหายาก

       เพื่อเตรียมจิตของผู้ฟังให้พร้อมที่จะรับฟังอริยสัจจ์

       มี ๕ คือ

           ๑. ทานกถา พรรณนาทาน

           ๒. สีลกถา พรรณนาศีล

           ๓. สัคคกถา พรรณนาสวรรค์ คือ ความสุขที่พรั่งพร้อมด้วยกาม

           ๔. กามาทีนวกถา พรรณนาโทษของกาม

           ๕. เนกขัมมานิสังสกถา พรรณาอานิสงส์แห่งการออกจากกาม

อนุปุพพีกถา ก็มีใช้

ที่มา : พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

Related Glossary Terms
Drag related terms here



อรหัตผล

ผลคือการสำเร็จเป็นพระอรหันต์, ผลคือความเป็นพระอรหันต์, ผลที่ได้รับจากการละสังโยชน์
ทั้งหมด อันสืบเนื่องมาจากอรหัตตมรรค ทำให้เป็นพระอรหันต์

ที่มา : พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

Related Glossary Terms
Drag related terms here



อริยผล

ผลอันประเสริฐ มี ๔ ชั้น คือ โสดาปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล  
และอรหัตตผล

ที่มา : พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

Related Glossary Terms

Index

ผู้ไม่พบทางแห่งปัญญา - ผู้ไม่พบทางแห่งปัญญา
การบวชที่ย่อหย่อน  - การบวชที่ย่อหย่อน 
บัณฑิตไม่ทำบาป - บัณฑิตไม่ทำบาป
ผู้ชี้บอกขุมทรัพย์ให้ - ผู้ชี้บอกขุมทรัพย์ให้
ทางที่มารหาไม่พบ - ทางที่มารหาไม่พบ
ผู้ไม่คลุกคลีด้วยหมู่ - ผู้ไม่คลุกคลีด้วยหมู่
ผู้ประดับกาย ประพฤติธรรม - ผู้ประดับกาย ประพฤติธรรม
ยอดนักรบในสงคราม - ยอดนักรบในสงคราม
ผู้ฝึกตน - ผู้ฝึกตน

Drag related terms here

Find Term



อักโกสวัตถุ

อักโกสวัตถุ เรื่องสำหรับด่า มี ๑๐ อย่าง คือ

       ๑. ชาติ ได้แก่ชั้นหรือกำเนิดของคน

       ๒. ชื่อ

       ๓. โคตร คือตระกูลหรือแซ่

       ๔. การงาน

       ๕. ศิลปะ

       ๖. โรค

       ๗. รูปพรรณสัณฐาน

       ๘. กิเลส

       ๙. อาบัติ

       ๑๐. คำสบประมาทอย่างอื่น ๆ

ที่มา : พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

Related Glossary Terms
Drag related terms here



อังคาส

ถวายพระ เลี้ยงพระ

ที่มา : พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

Related Glossary Terms
Drag related terms here



อันเตวาสิก

ผู้อยู่ในสำนัก ภิกษุผู้ขออยู่ร่วมสำนัก ศิษย์ (ภิกษุผู้รับให้อยู่ร่วมสำนักเรียกอาจารย์)

อันเตวาสิกมี ๔ ประเภทคือ

           ๑. ปัพพชันเตวาสิก อันเตวาสิกในบรรพชา

           ๒. อุปสัมปทันเตวาสิก อันเตวาสิกในอุปสมบท

           ๓. นิสสยันเตวาสิก อันเตวาสิกผู้ถือนิสัย

           ๔. ธัมมันเตวาสิก อันเตวาสิกผู้เรียนธรรม

ที่มา : พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

Related Glossary Terms
Drag related terms here


