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ค าน า 

ธรรมบท แปลว่า บทธรรม หรือขอ้ธรรม เป็นชื่อหมวดธรรมคมัภีรห์นึ่ง ในขทุทกนิกาย สตุตนัตปิฎก ซึ่งท่านแบ่ง

ออกเป็น 15 คัมภีร ์ธรรมบทเป็นคัมภีรห์นึ่ง นับเป็นล าดับที่ 2 ใน 15 คัมภีรน์ัน้ ธรรมบทเป็นพระพทุธพจนท์ัง้

คมัภีร ์ประพนัธเ์ป็นส านวนรอ้ยกรอง คือ เป็นคาถาลว้น เพราะมีส านวนเป็นคาถาลว้นนีเ้อง ในคมัภีรส์มนัตปา

สาทิกา อรรถกถาวินัยปิฎก ตอนพาหิรนิทาน  ท่านจัดเขา้ในหมวดคาถา ซึ่งเป็นหมวดหนึ่งในสตัถุศาสน ์คือ 

คมัภีรท์ี่ท่านแบ่งพระพทุธพจนอ์อกเป็น 9 คาถา เป็นล าดบัที่ 4 ในองค ์9 นัน้ ในขุททกนิกายที่อา้งขา้งตน้ ท่าน

แบ่งธรรมบทออกเป็น วรรค ได ้26 วรรค มี ยมกวรรค เป็นตน้ มี พราหมณวรรค เป็นที่สดุ แต่ละวรรคมีจ านวน

คาถาไม่เท่ากนั ในยมกวรรค มี 20 คาถา  เป็นตน้ รวมทัง้ 26 วรรค มีคาถา 432 คาถา และในแต่ละวรรคมีเรื่อง

ประกอบเพื่อความแจ่มแจง้ของพระพทุธพจนน์ัน้ๆ แต่ละวรรค เรื่องก็มีไม่เท่ากนั ในยมกวรรคมี 14 เรื่อง มีเรื่อง

พระจกัขุบาลเถระ เป็นตน้ ในอรรถกถาธรรมบท หรือ ธัมมปทฏัฐกถา ท่านใชค้ าว่า จกัขุปาลตัเถรวตัถุ แปลกนั

ว่า นิทาน หรือเรื่องเล่าพระจักขุบาล หรือเรื่องพระจักขุบาล รวมทัง้ 26 วรรค มี 301 เรื่อง ขอ้ธรรมที่เรียกว่า 

“ธรรมบท” มีคาถาว่า  

มโนปพฺุพงฺคมา ธมฺมา      มโนเสฏฺฐา มโนมยา  

มนสา เจ ปทฏฺุเฐน           ภาสติ วา กโรติ วา  

ตโต น  ทกฺุขมนฺเวติ            จกฺก  ว วหโต ปท . 

แปลตามคาถาว่า  

“ทกุสิ่งทกุอย่างส าเรจ็ไดด้ว้ยใจ  

ถา้คนเรามีใจชั่วเสียแลว้ 



การพดู การกระท าก็พลอยชั่วไปดว้ย 

เพราะการพดูชั่วกระท าชั่วนัน้ 

ทกุขย์่อมตามสนองเขา 

เหมือนลอ้เกวียนหมนุตามรอยเทา้โค. 

เรื่องพระจกัขุบาล เป็นตวัอย่างของอกุศลบทนี ้ท่านพระพทุธโฆษาจารยเ์ลา่ว่า พระจกัขุบาลองคน์ีเ้ป็นหมอตา 

รกัษาโรคตาใหห้ญิงคนหนึ่ง โดยที่หญิงคนนัน้ใหส้ญัญาว่า ถา้รกัษาหายจะยอมเป็นทาสรบัใช ้ท่านใหย้าหยอด

ตาเพียงครัง้เดียวโรคหาย หญิงนัน้คิดจะไม่ยอมตามตกลง จึงแกลง้บอกว่าไม่หาย ท ามายาจนหมอรู ้หมอโกรธ

เลยใหย้าหยอดตาบอดไปเลย ท่านพระจกัขุบาลบวชแลว้ ท าความเพียรแรงกลา้ ไม่ยอมนอนถึง 3 เดือน ตาก็

บอด แต่ท่านบรรลพุระอรหัต เป็นพระอรหันต ์ประเภทสกุขวิปัสสกะ ไม่ไดป้ฏิสมัภิทา ไม่แตกฉานในขอ้ธรรม 

ท่านเป็นตวัอย่างของพระอรหนัตผ์ูป้ฏิบติัล าบาก และไดบ้รรลธุรรมชา้ 

พลเรือตรี รศ.ทองใบ ธีรานนัทางกรู 

----------------------------------------------------------- 
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บทที ่1 : ยมกวรรค  

01. เร่ืองพระจักขุปาลเถระ 

ขณะที่พระศาสดาประทับอยู่ที่วัดพระเชตวัน ทรงปรารภพระจักขุปาลเถระผูต้าบอด  ตรสัพระธรรมบทพระ

คาถาที่ 1 นี ้

ครัง้หนึ่งพระจักขุปาลเถระเดินทางไปเฝ้าพระศาสดาที่วัดพระเชตวัน ในคืนหนึ่งขณะที่ท่านเดินจงกรมอยู่นัน้ 

พระเถระก็ไดเ้หยียบแมลง(เม่า)ตายโดยไม่มีเจตนา ในตอนเชา้พวกพระภิกษุที่ไปเยี่ยมพระเถระพบแมลงที่ตาย

นัน้เขา้ มีความคิดว่าพระเถระท าสตัวใ์หต้ายโดยเจตนา จึงน าความขึ ้นทูลพระศาสดา  พระศาสดาไดต้รสัถาม

ภิกษุเหล่านัน้ว่า เห็นพระเถระฆ่าแมงเหล่านัน้โดยเจตนาหรือไม่ เมื่อพระภิกษุเหล่านัน้กราบทูลว่าไม่เห็น  ตรสั

ว่า “พวกเธอไม่เห็นจกัขปุาลฆ่าสตัวฉ์นัใด จกัขปุาลก็ไม่เห็นแมลงเหลา่นัน้ฉนันัน้ นอกจากนัน้แลว้ พระจกัขปุาล

นีก้็เป็นพระอรหนัตแ์ลว้ จึงไม่มีเจตนาท่ีจะฆ่าสตัวแ์ละเป็นผูบ้ริสทุธิ์” เมื่อภิกษุทัง้หลายทลูถามว่า พระจกัขปุาล

เถระนีเ้ป็นถึงพระอรหนัตแ์ต่เพราะเหตใุดจึงตาบอด พระศาสดาไดน้ าเรื่องในอดีตชาติของท่านมาตรสัเลา่ว่า 

ในอดีตชาติพระจกัขุปาลเป็นแพทย ์ ครัง้หนึ่งไปรกัษาตาใหแ้ก่คนไขห้ญิงคนหนึ่ง  คนไขห้ญิงคนนีไ้ดใ้หส้ญัญา

กบันายแพทยว์่านางกบัลกูๆจะยอมเป็นขา้ทาสรบัใชห้ากว่าดวงตาที่บอดทัง้สองขา้งของนางสามารถรกัษาให้

หายได ้ แต่ต่อมานางกลวัว่านางพรอ้มกบัลกูๆจะตอ้งตกเป็นทาสของนายแพทยจ์รงิๆ จึงไดพ้ดูโกหกนายแพทย์

ไปว่าดวงตาทัง้สองขา้งของนางมีอาการแย่ไปกว่าเดิมทัง้ๆที่ไดร้บัการบ าบดัหายขาดไปแลว้  ขา้งนายแพทยก์็รู ้

ว่าคนไขข้องเขาหลอกลวงจึงไดแ้กเ้ผ็ดดว้ยการผสมสารพิษลงในยาหลอดยาใหค้นไขน้างนัน้หยอด  พอนาง

หยอดเขา้ไปก็เลยท าใหต้าบอดสนิททัง้สองขา้ง  เพราะผลของอกุศลกรรมในครัง้นัน้ท าใหน้ายแพทยต์อ้งตา

บอดหลายครัง้ในภพชาติต่างๆ 

จากนัน้พระศาสดาไดต้รสัความในพระคาถาที่ 1 นีว้่า 

มโนปพุพงฺคมา ธมฺมา 

มโนเสฏฺฐา มโนมยา 

มนสา เจ ปทฏุเฐน 

ภาสติ วา กโรติ วา 

ตโต น  ทกฺุขมนฺวติ 



จกฺก  ว วหโต ปท ฯ 

ทกุสิ่งทกุอย่างมีใจเป็นผูน้  า มีใจเป็นใหญ่ 

ส าเรจ็ไดด้ว้ยใจ ถา้คนเรามีใจชั่วเสียแลว้ 

การพดู การกระท าก็พลอยชั่วไปดว้ย 

เพราะการพดูชั่วกระท าชั่วนัน้ 

ทกุขย์่อมตามสนองเขา 

เหมือนลอ้เกวียนหมนุตามรอยเทา้โค. 

เมื่อเทศนาจบลง ภิกษุ 30000 รูปไดบ้รรลเุป็นพระอรหนัตพ์รอ้มดว้ยปฏิสมัภิทา. 

----------------------------------------------------------- 

02. เร่ืองมัฏฐกุณฑลี 

 เมื่อพระศาสดาประทบัอยู่ที่พระเชตวนั กรุงสาวตัถี  ทรงปรารภมฏัฐกณุฑลี ตรสัพระธรรมบท พระคาถาที่ 2 นี  ้

มฏัฐกุณฑลีเป็นชายหนุ่ม มีบิดาชื่อ อทินนปพุพกะ ซึ่งเป็นเศรษฐีที่มีความตระหนี่ไม่เคยบริจาคทานใหแ้ก่ผูใ้ด  

แมแ้ต่เครื่องประดบัส าหรบับุตรชายเขาก็ท าใหเ้อง เพื่อเป็นการประหยดัค่าใชจ้่าย(ค่าก าเหน็จ)ส าหรบัช่างเงิน

ช่างทอง  เมื่อบุตรชายคนนีล้ม้เจ็บลง แทนที่ท่านเศรษฐีจะไปจา้งแพทยม์าท าการรกัษาก็ใชย้ากลางบ้านมา

รกัษาตามมีตามเกิด จนกระทั่งอาการของบุตรชายเขา้ขัน้โคมา  เมื่อรูว้่าบุตรชายจะตอ้งตายแน่แลว้  เขาก็น า

บุตรชายที่มีอาการร่อแร่ใกลต้ายนัน้ออกไปนอนเสียนอกบา้น เพื่อที่ว่าคนอ่ืนๆที่มาเยี่ยมลกูชายที่บา้นจะไดไ้ม่

สามารถมองเห็นทรพัยส์มบติัของเขาได ้

 ในเช้าวันนั้น พระศาสดาทรงใช้ข่ายคือพระญาณของพระองค์(ลักษณะคล้ายๆกับเรดารแ์ต่มีสมรรถนะ

เหนือกว่ามาก)ท าการตรวจจับดูอัธยาศัยของคนที่จะไดเ้สด็จไปโปรด  ก็ไดพ้บมัฏฐกุณฑลีนีม้าปรากฏอยู่ใน

ข่าย  ดงันัน้เมื่อพระองคเ์สด็จเขา้ไปบิณฑบาตในกรุงสาวตัถีจึงไดไ้ปประทบัยืนอยู่ที่ใกลป้ระตบูา้นของอทินนบุ

พกเศรษฐี  พระศาสดาทรงฉายฉัพพรรณรงัสีไปยงัที่ที่มฏัฐกุณฑลีนอนหนัหนา้เขา้หาตัวเรือน  มฏัฐกุณฑลีได้

หนักลบัมามองดพูระศาสดา แต่ตอนนัน้อาการป่วยของเขาร่อแร่จนไม่สามารถท าสิ่งใดไดน้อกจากนอ้มใจท า



การเคารพพระศาสดา  เมื่อมัฏฐกุณฑลีสิน้ชีวิตดว้ยจิตใจที่เลื่อมใสศรทัธาต่อพระศาสดา ก็ไดไ้ปเกิดอยู่ใน

สวรรคช์ัน้ดาวดงึส ์

เมื่อไปเกิดอยู่บนสวรรคแ์ลว้ มฏัฐกุณฑลีมองลงมาดว้ยตาทิพยเ์ห็นบิดาเขา้ไปร  าพึงร  าพนัถึงเขาอยู่ในป่าชา้ ก็

ไดแ้ปลงตวัมาเป็นชายชรามีรูปร่างเหมือนกบัมฏัฐกุณฑลีไม่มีผิด  ร่างแปลงนัน้ไดบ้อกบิดาของเขาว่าเขาไดไ้ป

เกิดอยู่บนสวรรคช์ัน้ดาวดงึสแ์ลว้ และไดพ้ดูกระตุน้บิดาให้ไปทูลนิมนตพ์ระศาสดามารบัภตัตาหารที่บา้น  และ

ที่บา้นของอทินนปพุพกเศรษฐีก็มีการตัง้ค าถามขึน้มาว่า เป็นไปไดห้รือไม่ที่บุคคลตายแลว้จะไปเกิดบนสวรรค์

เพียงแค่ท าใจใหม้ีศรทัธาในพระพุทธเจา้เท่านั้น โดยไม่มีการถวายทาน และรกัษาศีลแต่ประการใดทั้งสิน้  

ดงันัน้พระศาสดาจึงทรงอธิษฐานจิตใหม้ฏัฐกณุฑลีมาปรากฏในร่างของเทวดา  และมฏัฐกณุฑลีก็ไดม้าปรากฏ

ตัวในร่างของเทวดาพรอ้มดว้ยเครื่องประดับที่เป็นทิพย ์และไดบ้อกว่าตนไดไ้ปเกิดอยู่บนสวรรคช์ัน้ดาวดึงส์

จริงๆ  เมื่อมีหลกัฐานพยานปรากฏเช่นนีแ้ลว้ คนที่มาชุมนุมกนัอยู่ ณ ที่นัน้ก็เกิดความมั่นใจว่าบุตรชายของอ

ทินนปพุพกเศรษฐีไปเกิดบนสวรรคเ์พียงแค่ท าใจใหม้ีศรทัธาในพระศาสดาเท่านัน้เองไดจ้รงิๆ 

ต่อแต่นัน้พระศาสดาไดต้รสัพระธรรมบทที่ 2 นีว้่า 

มโนปพุพงฺคมา ธมฺมา 

มโนเสฏฺฐา มโนมยา 

มนสา เจ ปสนฺเนน 

 ภาสติ วา กโรติ วา 

 ตโต น  สขุมนฺวติ 

 ฉายา ว  อนปุายินีฯ 

ทกุสิ่งทกุอย่างมีใจเป็นผูน้  า มีใจเป็นใหญ่ 

ส าเรจ็ไดด้ว้ยใจ ถา้คนเรามีใจบรสิทุธิ์ 

การพดู การกระท าก็พลอยบรสิทุธิ์ไปดว้ย 

เพราะการพดูและกระท าอนับรสิทุธิ์นัน้ 



ความสขุย่อมตามสนองเขา 

เหมือนเงาติดตามตน. 

เมื่อพระธรรมเทศนาจบลง  ดวงตาเห็นธรรมไดม้ีแลว้แก่สตัวจ์  านวน  84000  เทวบตุรชื่อมฏัฐกณุฑลีบรรลโุสดา

ปัตติผล พราหมณ์ชื่ออทินนกบุพพะก็ไดบ้รรลุโสดาปัตติผลเช่นกัน และพราหมณ์อทนินนกบุพพกะไดส้ละ

ทรพัยเ์ป็นอนัมากในพระพทุธศาสนา. 

----------------------------------------------------------- 

03. เร่ืองพระติสสเถระ 

เมื่อพระศาสดาประทบัอยู่ที่วดัพระเชตวนั กรุงสาวตัถี  ทรงปรารภพระติสสเถระ  ตรสัพระธรรมบทพระคาถาที่ 

3 และที่ 4 นี ้

พระติสสเถระ เป็นบุตรพระญาติขา้งพระมารดาของพระศาสดา  ครัง้หนึ่งไดม้าอยู่กับพระศาสดา  ติสสเถระ

อปุสมบทเป็นภิกษุเมื่อตอนชราภาพแลว้  แต่ไดท้ าตวัเหมือนกบัว่าเป็นพระเถระและจะแสดงความดีใจเมื่อพระ

อาคนัตกุะขออนุญาตท ากิจวัตรที่พระผูน้อ้ยสมควรท าแก่พระผูใ้หญ่กับท่าน ตรงกนัขา้มท่านติสสเถระไม่ยอม

ท ากิจวตัรที่ตนในฐานะที่เป็นพระพรรษานอ้ยจะตอ้งท าแก่พระผูใ้หญ่  ย่ิงไปกว่านัน้ท่านก็ยงัทะเลาเบาะแวง้กบั

พระภิกษุหนุ่มอยู่เป็นประจ า  หากมีใครว่ากล่าวตกัเตือนในเรื่องพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของตนนี ้ท่านก็จะน า

เรื่องไปฟ้องกบัพระศาสดา  แลว้แสรง้บีบน า้ตาหอ้งไหแ้สดงความไม่พอใจและความผิดหวงัออกมา  พวกพระ

อ่ืนๆก็ไดติ้ดตามพระติสสเถระไปเฝา้พระศาสดา  พระศาสดาไดต้รสัสอนพระภิกษุทัง้หลายไม่ใหส้รา้งความรูส้ึก

ผกูใจเจ็บ  เพราะเวรนีไ้ม่สามารถระงบัไดด้ว้ยการจองเวร  

จากนัน้พระศาสดาไดต้รสัพระธรรมบทพระคาถาที่ 3 และที่ 4  นี ้

อกฺโกจฺฉิ ม   อวธิ ม  

อชินิ ม   อหาสิ เม 

 เย จ ต  อปุนยฺหนฺติ 

 เวร   เตส  น สมัมติฯ 

ชนเหลา่ใด ผกูใจเจ็บว่า 



มนัด่าเรา มนัทบุตีเรา 

มนัชนะเรา 

มนัขโมยของเรา 

 เวรของพวกเขา ไม่มีวนัระงบัได.้  

อกฺโกจฉิ ม  อวธิ ม  

 อชินิ ม  อหาสิ เม 

 เย จ ต  นปูนยฺหนฺติ 

 เวร   เตสปูสมฺมติฯ 

ชนเหลา่ใด ไม่ผกูใจเจ็บว่า 

 มนัด่าเรา มนัทบุตีเรา 

 มนัชนะเรา 

 มนัขโมยของเรา 

 เวรของพวกเขา ย่อมมีวนัระงบัได.้ 

เมื่อจบพระธรรมเทศนา ภิกษุ 100,000 รูปไดบ้รรลพุระโสดาปัตติผล พระธรรมเทศนาไดม้ีประโยชนแ์ก่มหาชน 

แมพ้ระติสสเถระที่ว่ายากสอนยากก็ไดก้ลายเป็นผูว้่าง่ายสอนง่ายแลว้. 

----------------------------------------------------------- 

04. เร่ืองนางกาลียักษิณี 

เมื่อพระศาสดาประทับอยู่ที่พระเชตวัน กรุงสาวัตถี  ทรงปรารภหญิงที่เป็นหมันผูห้นึ่งกับหญิงคู่แข่งของนาง 

ตรสัพระธรรมบท พระคาถาที่ 5 นี ้

ครัง้หนึ่งมีคฤหบดีผูห้นึ่งมีภรรยาเป็นหมัน  ต่อมาเขาไดน้ าหญิงอีกคนหนึ่งมาเป็นภรรยา  เหตุการณโ์กลาหล

เกิดขึน้เมื่อภรรยาคนอายุมากน ายาแทง้ลูกมาใหภ้รรยาคนอายุน้อยกิน จนกระทั่งภรรยาอายุน้อยตกเลือด



เสียชีวิตไปในที่สดุ  ในชาติต่อมา หญิงทัง้สองคนนีก้็ตามลา้งตามผลาญกนัอีก โดยหญิงคนหนึ่งเกิดเป็นไก่ สว่น

หญิงอีกคนหนึ่งเกิดเป็นแมว  อีกชาติต่อมาเมื่อหญิงคนหนึ่งเกิดเป็นเนือ้สมนั หญิงอีกคนหนึ่งเกิดเป็นนางเสือ

ดาว  และในที่สดุคนหนึ่งมาเกิดเป็นธิดาของเศรษฐีในกรุงสาวัตถี ส่วนอีกคนหนึ่งมาเกิดเป็นทางยักษิณี  นาง

ยกัษิณีตนนีม้ีชื่อว่านางกาลียกัษิณี ไดไ้ลติ่ดตามหญิงบุตรสาวของเศรษฐีที่อุม้บตุรอยู่ในวงแขน เมื่อนางผูถ้กูไล่

ติดตามนีท้ราบว่าพระศาสดาประทบัอยู่ก าลงัทรงแสดงธรรมอยู่ที่วดัพระเชตวนั จึงวิ่งหนีไปทางนัน้แลว้น าบตุร

ที่อุม้มาไปวางลงที่เบือ้งบาทของพระศาสดา นางกาลียกัษิณีถูกเทวดาผูร้กัษาประตพูระเชตวนัสกัดไวท้ี่ประตู

มาไม่ยอมใหเ้ขา้ไป  แต่ต่อมาพระศาสดาไดอ้นุญาตใหน้างเขา้ไปได ้ และทัง้สองคนคือหญิงที่เป็นมนุษยก์บั

หญิงที่เป็นยักษ์ก็ไดร้บัการอบรมสั่งสอนจากพระศาสดา  โดยพระศาสดาได้ตรสัเล่าเรื่องที่ทั้งสองเคยล้าง

ผลาญกนัมาในในอดีตชาติ ตัง้แต่เมื่อครัง้เป็นภรรยาของสามีคนเดียวกนั เป็นแมวและเป็นแม่ไก่ เป็นเนือ้สมนั

และเป็นนางเสือดาว  หญิงทัง้สองถกูอบรมสั่งสอนใหเ้ห็นว่าเวรมีแต่จะก่อเวร เวรจะระงบัไดด้ว้ยมิตรภาพ  การ

เขา้ใจและไมตรีเท่านัน้ 

จากนัน้พระศาสดาไดต้รสัพระธรรมบท พระคาถาที่ 5 นี ้

น หิ เวเรน เวราน ิ

สมฺมนฺตีธ กทุาจน  

อเวเรน จ สมฺมนฺติ 

เอส ธมฺโม สนนฺตโนฯ 

แต่ไหนแต่ไรมา ในโลกนี ้

เวรไม่มีวนัระงบัดว้ยการจองเวร 

แต่ระงบัไดด้ว้ยการไม่จองเวร 

ขอ้นีเ้ป็นสนาตนธรรม. 

เมื่อเทศนาจบลง  นางยกัษิณีไดบ้รรลพุระโสดาบนั และพระธรรมเทศนาไดม้ีประโยชนม์ากแก่บริษัทที่มาประ

ขมุกนั. 

----------------------------------------------------------- 



05. เร่ืองภกิษุชาวเมืองโกสัมพี 

เมื่อพระศาสดาประทบัอยู่ที่วดัพระเขตวนั  ในกรุงสาวตัถี  ทรงปรารภภิกษุชาวเมืองโกสมัพี  ตรสัพระธรรมบท

พระคาถาที่ 6 นี ้

พวกภิกษุชาวเมืองโกสมัพีเกิดผิดใจกนัแตกแยกออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มหนึ่งปฏิบติัตามค าสั่งสอนของอาจารยท์ี่

เชี่ยวชาญทางวินยัของพวกตน ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็ปฏิบติัอาจารยท์ี่เชี่ยวชาญทางดา้นธรรมะของพวกตน  และ

ไดม้ีปากมีเสียงทะเลาะกนัอยู่เสมอๆ  แมว้่าพระศาสดาจะหา้มปรามมิใหท้ะเลาะกนัอย่างไรก็ไม่ยอมหยุด จน

พระศาสดาเอือมระอาเสด็จหนีไปจ าพรรษาอยู่ที่รกัขิตวนัป่าปาลิเลยยกะ  โดยมีชา้งปาลิเลยยะคอยอปัุฏฐาก 

ชาวเมืองโกสมัพีเมื่อทราบสาเหตุที่ท าใหพ้ระศาสดาตอ้งเสด็จไปเช่นนัน้ก็พากันไม่ใส่บาตรถวายทานแก่พวก

ภิกษุที่ยังเหลืออยู่ทั้งหมด  ขอ้นีท้  าใหพ้วกภิกษุทั้งหลายตระหนักถึงความผิดของพวกตนและเริ่มเกิดความ

สามคัคีปรองดองระหว่างกนั  แต่พวกชาวบา้นก็ยงัไม่ยอมปฏิบติัต่อภิกษุเหล่านัน้ดว้ยความเคารพเหมือนเดิม 

จะตอ้งใหไ้ปขอขมาโทษพระศาสดาเสียก่อน  แต่ว่าช่วงนัน้พระศาสดาเป็นช่วงกลางพรรษาพวกภิกษุจึงไปขอ

ขมาโทษมิได ้ ดงันัน้พวกภิกษุจึงอยู่จ  าพรรษานัน้ดว้ยความทุกขย์ากล าบากเป็นอย่างยิ่ง 

เมื่อออกพรรษาพระอานนทแ์ละภิกษุ 500 รูปไดไ้ปเฝ้าพระศาสดาและไดก้ราบทูลบอกค าอัญเชิญของท่าน

อนาถปิณฑิกเศรษฐีและอุบาสกอุบาสิกาอ่ืนๆที่ขอใหพ้ระองคเ์สด็จกลบั  ต่อมาพระศาสดาก็ไดเ้สด็จกลบัวัด

พระเชตวัน กรุงสาวัตถี  พวกภิกษุทั้งหลายไดพ้รอ้มกันไปหมอบลงที่เบือ้งพระบาทและขอขมาโทษต่อพระ

ศาสดา  พระศาสดาไดท้รงต าหนิภิกษุเหล่านัน้ที่ไม่เชื่อฟังพระโอวาทของพระองค ์ ไดต้รสับอกใหพ้วกภิกษุ

เหล่านัน้ใหจ้ดจ าใส่ใจไวว้่าพวกตนจะตอ้งตายในวันหนึ่งและเพราะฉะนัน้ก็จะตอ้งหยุดทะเลาะวิวาทกันและ

จะตอ้งไม่ท าเหมือนกบัว่าพวกตนจะไม่ตาย 

จากนัน้พระศาสดาไดต้รสัพระธรรมบทพระคาถาที่ 6 นีว้่า 

ปเร จ น วิชานนฺติ 

มยเมตฺถ ยมามเส 

เย จ ตตฺถ วิชานนฺติ 

ตโต สมฺมนฺติ เมธคาฯ 



คนเหลา่อ่ืนมกัไม่รูว้่าพวกเราก าลงัฉิบหาย 

เพราะการวิวาทกนั 

สว่นผูท้ี่รูใ้นขอ้นี ้

จะไม่ทะเลาะวิวาทกนั. 

เมื่อจบพระธรรมเทศนา พระภิกษุที่มาประชมุกนัทัง้หมดไดบ้รรลพุระโสดาปัตติผลเป็นตน้. 

----------------------------------------------------------- 

 06. เร่ืองจุลลกาลและมหากาลเถระ 

เมื่อพระศาสดาประทบัอยู่ที่ใกลเ้มืองตพัยะ  ทรงปรารภมหากาลและจุลกาลซึ่งเป็นพี่นอ้งกนัที่อยู่เมืองเสตพัยะ 

ตรสัพระธรรมบทพระคาถาที่ 7 และที่ 8  

ครัง้หนึ่งทัง้มหากาลและจลุกาลเมื่อเดินทางไปคา้ขายไดม้ีโอกาสฟังพระธรรมเทศนาจากพระศาสดา  หลงัจาก

สดับพระสัทธรรมเทศนาแล้ว ฝ่ายมหากาลได้ทูลขอบรรพชาอุปสมบทจากพระศาสดา  ส่วนจุลกาลก็ได้

บรรพชาอปุสมบทเหมือนกนั แต่เป็นการบวชเพียงเพื่อจะสกึแลว้ชวนใหพ้ี่ชายสกึตามไปดว้ยเท่านัน้เอง 

มหากาลมีความตัง้ใจในการปฏิบติัสมณธรรมมาก  ไดไ้ปฏิบติัธรรมอยู่ในป่าชา้ตามแบบ โสสาสนิกธุดงค ์ และ

พิจารณาถึงความไม่เที่ยง เป็นทกุขแ์ละเป็นอตัตา จนในที่สดุไดบ้รรลคุวามรูแ้จง้เห็นจรงิไดเ้ป็นพระอรหนัต ์ 

ต่อมาพระศาสดาและสาวกทัง้หลายรวมทัง้ภิกษุมหากาลและจุลกาลนีด้ว้ย ไดเ้ขา้ไปอยู่ในป่าสิงสปะใกลเ้มือง

เสตพัยะ  ในช่วงนัน้เองพวกอดีตภรรยาของพระจุลกาลไดอ้าราธนาพระศาสดาพรอ้มดว้ยภิกษุสาวกทัง้หลาย

ไปที่บา้นของพวกตน  พระจุลกาลไดเ้ดินทางล่วงหนา้ไปที่บา้นภรรยาเพื่อตระเตรียมปอูาสนะที่ประทบัส าหรบั

พระศาสดาและสาวกทัง้หลาย  พอพระจุลกาลเดินทางไปถึงที่บา้นพวกภรรยาก็ไดบ้งัคบัใหพ้ระจุลกาลสึกโดย

เปลี่ยนชดุแต่งกายจากผา้กาสาวพสัตรม์าเป็นชดุคฤหสัถ ์

ในวนัรุ่งขึน้ พวกอดีตภรรยาของพระมหากาลไดอ้าราธนาพระศาสดาและพระสงฆส์าวกไปที่บา้นของพวกตน

บา้ง โดยมีวตัถุประสงคจ์ะท าการสึกพระมหากาลอย่างเดียวกบัที่ภรรยาของอดีตพระจุลกาลเคยท ากบัพระจลุ

กาล  หลงัจากเสร็จสิน้ถวายภตัตาหาร พวกอดีตภรรยาของพระมหากาลไดทู้ลพระศาสดาขอใหพ้ระมหากาล

อยู่ก่อนเพื่อจะได ้“กลา่วอนโุมทนา” ดงันัน้พระศาสดาและพระสงฆส์าวกทัง้หลายจึงไดก้ลบัคืนสูว่ิหาร 



หลังจากที่เดินทางมาถึงประตูหมู่บา้นพวกภิกษุทัง้หลายไดแ้สดงความไม่พอใจและหวาดวิตก  ที่พวกภิกษุ

เหล่านี ้ไม่พอใจเพราะพระมหากาลได้รับพุทธานุญาตให้อยู่ที่บ้านอดีตภรรยาแต่โดยล าพัง ซึ่งเป็นที่น่า

หวาดกลวัว่าจะเป็นเหมือนกรณีที่เกิดขึน้กับพระจุลกาลพระนอ้งชาย คือจะถูกอดีตภรรยาจับสึกนั่นเอง  พระ

ศาสดาตรสัว่าพระสองพี่นอ้งนีไ้ม่เหมือนกนั คือ พระจุลกาลหมกมุ่นในกามคณุ มีความเกียจครา้นและอ่อนแอ 

ราวกับตน้ไมท้ี่ไม่แข็งแรง  ตรงกันขา้มมหากาลมีความบากบั่นขยันหมั่นเพียรมีจิตในเด็ดเด่ียวและมีศรัทธา

อย่างแรงกลา้ในพระพทุธเจา้ พระธรรม และพระสงฆ ์ มีลกัษะเหมือนเหมือนภเูขาศิลาลว้น 

จากนัน้พระศาสดาตรสัพระธรรมบทพระคาถาที่ 7 และที่ 8 ดงันี ้

สภุานปุสฺส ึ วิหรนฺต  

อินฺทฺรสิ ุอส วตุ   

โภชนมฺหิ อมตฺตญญุ  

กสุีต  หีนวีรยิ   

ต  เว ปสหตี มาโร 

วาโต รุกข  ว ทพุพล ฯ 

ผูต้กเป็นทาสของความสวยงาม 

ไม่ควบคมุอินทรียท์ัง้หลาย 

ไม่รูจ้กัประมาณในโภชนาหาร 

 เกียจครา้น ขาดความบากบั่น 

มารย่อมก าจดัเขาได ้

เหมือนลมพดัพาตน้ไมท้ี่ไม่แข็งแรงไดฉ้ะนัน้ฯ 

อสภุานปุสฺส ึ วิหรนฺต  

อินฺทฺรสิ ุสสุ  วตุ   



โภชนมฺหิ มตฺตญญุ  

สทฺธ  อารทฺธวีรยิ   

ต  เว นปปฺสหตี มาโร 

วาโต เสส ว ปพฺพต ฯ 

ผูไ้ม่ตกเป็นทาสของความสวยงาม  

ควบคมุอินทรียท์ัง้หลายได ้

รูจ้กัประมาณในโภชนาหาร 

มีศรทัธา ขยนัหมั่นเพียร  

มารย่อมก าจดัเขาไม่ได ้

เหมือนลมพดัพาภเูขาศิลาลว้นไม่ไดฉ้ะนัน้ฯ 

ในขณะพวกอดีตภรรยาของพระมหากาลก าลงัจะมาช่วยกันเปลือ้งสบงจีวรออกจากร่างของพระมหากาลอยู่

นั้นเอง  พระเถระรูท้ันในวัตถุประสงคข์องอดีตภรรยา  จึงไดร้ีบลุกขึน้ยืนแลว้เหาะทะยานทะลุทะลวงผ่าน

หลงัคาบา้นขึน้สูอ่ากาศดว้ยก าลงัแห่งฤทธิ์  แลว้เหาะไปลงท่ีแทบพระบาทของพระศาสดาในช่วงพอดีกบัท่ีพระ

ศาสดาตรสัพระธรรมบททัง้ 2 พระคาถาขา้งตน้จบลง ในขณะเดียวกนันัน้ พระภิกษุสงฆท์ี่มาประชมุกนัอยู่นัน้ก็

ไดบ้รรลพุระโสดาปัตติผล. 

----------------------------------------------------------- 

 

 

07. เร่ืองพระเทวทัต 

เมื่อพระศาสดาประทับอยู่ที่วัดพระเชตวัน กรุงสาวตัถี  ทรงปรารภพระเทวทตั ตรสัพระธรรมบทพระคาถาที่ 9 

และ ที่ 10 นี ้



ครัง้หนึ่งพระอัครสวกทั้งสอง คือ พระสารีบุตรและพระมหาโมคคัลลานะเดินทางจากกรุงสาวัตถึไปที่กรุงรา

ชคฤห ์ ณ ที่นัน้ประชาชนชาวกรุงราชคฤหไ์ดน้ิมนตพ์ระอัครสาวกทัง้สองและพระภิกษุบริวารของท่านจ านวน

หนึ่งพนัรูปไปฉันภตัตาหารเชา้  ในโอกาสนีเ้องมีอุบาสกคนหนึ่งถวายผา้มีมลูค่าหนึ่งแสนกหาปณะใหแ้ก่พวก

คนที่ด  าเนินการในพิธีถวายภตัตาหารในครัง้นี ้ โดยแนะน าพวกเขาว่าควรจะน าผา้นีข้ายแลว้เอาเงินที่ไดจ้าก

การขายผา้นีไ้ปเป็นค่าใชจ้่าย แต่ถา้หากไม่ขาดแคนเงินก็ใหน้ าผา้ผืนนีถ้วายพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งตามแต่จะ

เห็นสมควร  การณป์รากฏว่าไม่มีปัญหาเรื่องการขาดแคลนเงินและจะตอ้งน าผา้ไปถวายแก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง   

เนื่องจากว่าพระอคัรสาวกทัง้สองไปที่กรุงราชคฤหเ์ป็นครัง้คราว สว่นพระเทวทตัเป็นพระที่อยู่เมืองนีเ้ป็นประจ า  

ชาวเมืองจึงถวายผา้ผืนนีแ้ก่พระเทวทตั 

พระเทวทตัรีบน าผา้มีมลูค่ามากนัน้มาท าเป็นจีวรห่มในทนัที  เมื่อพระภิกษุรูปหนึ่งเดินทางจากกรุงราชคฤหม์า

ที่กรุงสาวัตถีเพื่อเฝ้าพระศาสดา และไดก้ราบทูลเรื่องนีใ้หท้รงทราบ  พระศาสดาตรสัว่า มิใช่ครัง้แรกที่พระ

เทวทตัห่มจีวรที่ตนไม่สมควรจะห่ม และพระศาสดาไดน้ าเรื่องอดีตมาแสดงว่า 

พระเทวทัตเป็นพรานล่าช้างในอดีตชาติหนึ่ง  ครั้งนั้นมีช้างจ านวนมากอาศัยอยู่ในป่าแห่งหนึ่ง  วันหนึ่ง

นายพรานนั้นสังเกตเห็นพวกชา้งคุกเข่าท าความเคารพพระปัจเจกพุทธเจา้ทั้งหลายที่พวกตนพบเห็น  เมื่อ

สังเกตเห็นเช่นนีแ้ลว้นายพรานล่าชา้งนั้นก็ไดไ้ปขโมยจีวรสีเหลืองของพระปัจเจกพุทธเจา้มาคลุมกายของ

ตนเอง จากนั้นก็ได้ถือหอกไปคอยพวกช้างอยู่ ในเสน้ทางสัญจรปกติของพวกช้าง  เมื่อพวกช้างมาถึงเห็น

นายพรานเขา้ใจผิดคิดว่าเป็นพระปัจเจกพุทธเจา้ก็คุกเข่าลงท าความเคารพเช่นเคย  นายพรานชา้งก็ไดถื้อ

โอกาสใชห้อกซดัฆ่าชา้งตวัที่อยู่ทา้ยสดุ และไดก้ระท าเช่นนีเ้รื่อยมาเป็นเวลาหลายวนั 

พระโพธิสตัวเ์ป็นพระยาชา้งโขลงนั้น   สงัเกตเห็นว่าชา้งบริวารลดจ านวนลงจึงไดต้ดัสินใจหาสาเหตโุดยใหช้า้ง

บรวิารเดินน าหนา้สว่นพระยาชา้งเองเดินตามหลงั  พระโพธิสตัวค์อยระวงัอยู่ตลอดเวลา  เมื่อนายพรานพุ่งหอก

มาก็สามารถหลบหลีกไดท้นั แลว้วิ่งไปใชง้วงรวบนายพรานชา้งก าลงัจะฟาดตวัลงที่พืน้ดิน แต่เผอิญมองเห็นผา้

กาสาวพสัตรท์ี่นายพรานชา้งน ามาใชค้ลมุกายไว ้จึงยบัยัง้ใจไวช้ีวิตแก่นายพรานชา้ง 

นายพรานถูกต าหนิที่พยายามฆ่าผู้อ่ืนโดยใช้ผ้ากาสาวพัสตรม์าคลุมกาย และกระท าในสิ่งชั่ วช้าเช่นนี ้  

นายพรานไม่ควรที่จะน าผา้กาสาวพสัตรท์ี่เป็นเคร่ืองนุ่งห่มของผูห้มดกิเลสมานุ่งห่ม 

จากนัน้พระศาสดาไดต้รสัพระธรรมบทพระคาถาที่ 9 และที่ 10 ว่า 

อนิกฺสาโว กาสาว  



โย วตฺถ   ปรทิเหสฺสติ 

อเปโต ทมสจฺเจน 

น โส กาสาวมหรติฯ 

คนกิเลสหนา ปราศจากการบงัคบัตวัเอง 

ไรส้จัจะ ไม่ควรนุ่งห่มผา้กาสาวพสัตร.์ 

โย จ วนฺตกสาวสฺส 

สีเลน สสุมาหิโต 

อเุปโต ทมสจฺเจน 

ส เว กาสาวมหรติฯ 

คนหมดกิเลส มั่นคงในศีล 

มีสจัจะ ควรนุ่งห่มผา้กาสาวพสัตร ์

เมื่อพระธรรมเทศนาจบลง ภิกษุผูอ้ยู่ในทิศต่างๆเบรรลเุป็นพระโสดาบนั  ภิกษุเหล่าอ่ืนบรรลโุสดาปัตติผลเป็น

ตน้ พระธรรมเทศนามีประโยชนแ์ก่มหาชน. 

----------------------------------------------------------- 

08. เร่ืองพระสารีบุตรเถระ 

เมื่อพระศาสดาประทับอยู่ที่วัดพระเขตวัน  ในกรุงสาวัตถี  ทรงปรารภอุปติสสะและโกลิตะ ตรสัพระธรรมบท

พระคาถาที่ 11 และพระคาถาที่ 12 นี ้

 อปุติสสะและโกลิตะเป็นชายหนุ่มจากหมู่บา้นอุปติสสะและหมู่บา้นโกลิตะซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงราชคฤห ์ ทัง้

สองคนไปชมมหรสพอยู่บนยอดภูเขาแลว้เกิดความตระหนกัถึงความไม่เที่ยงของทุกสิ่งทุกอย่างจึงไดต้ัดสินใจ

แสวงหาความหลุดพน้ ในเบือ้งแรกทัง้สองคนไดเ้ขา้ไปเป็นศิษยข์องอาจารยส์ญชัยซึ่งเป็นปริพาชกในกรุงรา

ชคฤห ์แต่ไม่สมใจในค าสอนของสญชยั จึงไดอ้อกเดินทางตระเวนไปทั่วชมพทูวีป(อินเดีย)แลว้กลบัมาที่กรุงรา



ชคฤหด์งัเดิม หลงัจากตระเวนหาแลว้ไม่พบธรรมะอย่างแทจ้รงิ  ทัง้สองจึงไดท้ าความตกลงกนัว่าหากคนใดคน

หนึ่งไดไ้ปพบธรรมะที่แทจ้รงิก็จะตอ้งบอกแก่กนัและกนั 

อยู่มาวนัหนึ่งอปุติสสะไปพบพระอสัสชิเถระและไดเ้รียนรูจ้ากท่านถึงแก่นแทข้องธรรมะ ซึ่งพระอสัสะไดก้ล่าว

เป็นพระคาถาว่า “เย  ธมฺมา เหตปุพฺภวา เตส  เหต ุตถาคโต อาห เตสญฺจ โย นิโรโธ จ เอว  วาที มหาสมโณ” ซึ่ง

แปลความไดว้่า สิ่งทัง้หลายเกิดขึน้แต่เหต ุพระตถาคตตรสัเหตุแห่งสิ่งทัง้หลายเหล่านัน้ และความดบัไปแห่ง

เหตทุัง้หลายเหลา่นั ้พระมหาสมณะมีปกติกลา่วอย่างนี”้ เมื่อไดฟั้งพระคาถานีแ้ลว้อปุติสสะก็ไดบ้รรลพุระโสดา

ปัตติผล จากนัน้ก็ไดท้ าค าที่ใหส้ญัญากนัไวก้บัโกลิตะ คือไดไ้ปบอกกบัสหายผูน้ีว้่าตนไดบ้รรลถุึงความไม่ตาย

แลว้ไดน้ าพระคาถานัน้มาว่าใหโ้กลิตะฟัง โกลิตะไดฟั้งแลว้ก็ไดบ้รรลุเป็นพระโสดาบนัอีกเช่นกัน  ทัง้สองคน

ร าลึกถึงอาจารยส์ญชยัจึงชวนกนัไปพบและเรียนท่านว่า “พวกเราไดพ้บบุคคลที่จะชีแ้นะหนทางแห่งความไม่

ตายแลว้ บดันีพ้ระพทุธเจา้เกิดขึน้มาแลว้ในโลก พระธรรมก็เกิดขึน้มาแลว้ พระสงฆก์็เกิดขึน้มาแลว้..มาเถิดจง

ไปพบกบัอาจารยท์่านนัน้กนั” คนทัง้สองวาดหวงัไวว้่าอดีตอาจารยข์องตนผูน้ีจ้ะตามไปพบกบัพระพทุธเจา้และ

เมื่อไดฟั้งธรรมแลว้ก็จะไดบ้รรลมุรรคผล แต่ท่านสญชยัปฏิเสธไม่ยอมตามไปดว้ย 

ดงันัน้อปุติสสะและโกลิตะพรอ้มดว้ยบริวารจ านวน ๒๕๐ คน จึงไดไ้ปเฝ้าพระพทุธจา้ที่วดัเวฬวุนั  และทัง้สอง

คนก็ไดบ้รรพชาอปุสมบทเป็นภิกษุในพระพทุธศาสนา  อปุติสสะในฐานะเป็นบตุรของนางรูปสารีจึงมีชื่อว่า พระ

สารีบุตรเถระ ส่วนโกลิตะเป็นบุตรของนางโมคคลัลีจึงมีชื่อว่า มหาโมคคลัลานะ  ในวนัที่ 7 หลงัจากบวชพระ

โมคคลัลานะก็ไดบ้รรลุอรหัตตผล ส่วนพระสารีบุตรไดบ้รรลพุระอรหัตตผลหลงัจากอปุสมบทได ้15 วนั ในวัน

นัน้เองพระพทุธเจา้ไดส้ถาปนาท่านทัง้สองไวใ้นต าแหน่งอคัรสาวกขวาซา้ยคือ พระสารีบุตรเป็นพระอคัรสาวก

เบือ้งขวา พระโมคคลัลานะเป็นอคัรสาวกเบือ้งซา้ย  

จากนัน้พระอัครสาวกทัง้สองไดก้ราบทูลพระศาสดาเรื่องที่ท่านขึน้ไปชมมหรสพบนภูเขา ไปพบกบัพระอัสสชิ 

และไดบ้รรลพุระโสดาปัตติผล  หลงัจากนัน้ก็ไดไ้ปชวนอดีตอาจารยส์ญชยัโดยกะว่าจะใหเ้ดินทางมาพรอ้มกบั

พวกตน แต่สญชัยไดก้ล่าวว่า “เราเป็นอาจารยม์ีลูฏศิษยลูกหามากมาย จะใหเ้รามาเป็นศิษยค์นอ่ืนนั้นก็จ ะ

เหมือนกบัการเปลี่ยนตุ่มน า้ใหเ้ป็นถว้ยน า้ชา” นอกจากนัน้แลว้ท่านก็ยงับอกดว้ยว่า คนที่ฉลาดมีนอ้ย สว่นพวก

คนโง่มีมาก ก็ใหพ้วกคนฉลาดไปหาพระสมณโคดมผูฉ้ลาด  ส่วนพวกคนโง่ก็จะมาหาเราผูเ้ป็นคนโง่  พวกท่าน

ทัง้สองจงไปตามทางของพวกท่านเถิด” 



ดังนั้น พระศาสดาทรงชีว้่า เพราะทิฐินั้นเองท าให้ท่านสญชัยต้องพลาดจากการได้เห็นธรรมว่าเป็นธรรม 

เมื่อสญชยัยงัเห็นอธรรมว่าเป็นธรรมก็จะยงัไม่สามารถบรรลถุึงธรรมที่แทจ้รงิได ้  

จากนัน้พระศาสดาไดต้รสัพระธรรมบทพระคาถาที่ 11 และพระคาถาที่ 12 ว่าดงันี ้

อสาเร สารมติโน 

สาเร จ อสารทสฺสิโน 

เต สาร   นาธิคจฺฉต ิ

มิจฺฉาสงฺกปปฺโคจราฯ 

ผูใ้ดเห็นสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระ 

เห็นสิ่งที่เป็นสาระว่าไรส้าระ 

เขามีความคิดผิดเสียแลว้ 

ย่อมไม่ประสบสิ่งที่เป็นสาระ. 

สารญฺจ  สารโต ญตฺวา 

อสารญฺจ อสารโต 

เต สาร   อธิคจฺฉติ 

สมฺมาสงฺกปปฺโคจราฯ 

ผูเ้ขา้ใจสิ่งที่เป็นสาระว่าเป็นสาระ 

เห็นสิ่งที่ไรส้าระว่าไรส้าระ 

มีความคิดเห็นชอบ 

ย่อมประสบสิ่งที่เป็นสาระ 

เมื่อพระธรรมเทศนาจบลง คนเป็นจ านวนมากไดบ้รรลพุระโสดาปัตติผลเป็นตน้ พระธรรมเทศนามีประโยชนแ์ก่

ผูท้ี่มาประชมุกนั. 



----------------------------------------------------------- 

09. เร่ืองพระนันทเถระ 

เมื่อพระศาสดาประทบัอยู่ที่วดัพระเชตวนัในกรุงสาวตัถี ทรงปรารภพระนนัทเถระพระญาติของพระศาสดา ตรสั

พระธรรมบทพระคาถาที่ 13 และพระคาถาที่ 14 นี ้

ครัง้หนึ่งเมื่อพระศาสดาประทับที่วัดพระเวฬุวนัในกรุงราชคฤห ์พระเจา้สทุโธทนะพระราชบิดาไดส้่งทูตหลาย

คณะมาทูลเชิญพระศาสดาเสด็จไปกรุงกบิลพัสดุ ์  ในที่สุดพระพุทธองคจ์ึงไดเ้สด็จไปพรอ้มดว้ยพระอรหันต์

จ านวน 20000 รูป  ในวนัแรกที่เสด็จถึงกรุงกบิลพสัดุพ์ระองคไ์ดต้รสัเวสสนัดรชาดกใหพ้ระญาติไดฟั้ง ในวนัที่ 

2 ไดเ้สด็จเขา้ไปในเมืองและไดต้รสัพระคาถาที่เริ่มบาทแรกว่า “อตฺุติฏเฐ นปฺปมชฺเชยฺย” ซึ่งแปลว่า “บุคคลพึง

ขยัน ไม่พึงประมาท” ซึ่งเมื่อพระราชบิดาทรงสดับแล้วได้บรรลุพระโสดาปัตติผล  และเมื่อเสด็จเข้าไปไป

พระราชวังไดต้รสัพระคาถาซึ่งมีความในบาทแรกว่า “ธมฺม  จเร สุจริต ” ซึ่งแปลว่า “บุคคลพึงประพฤติธรรมที่

สจุรติ” ในที่สดุแห่งพระธรรมเทศนาพระราชบิดาไดบ้รรลพุระสกทาคามิผล  หลงัจากเสวยภตัตาหารแลว้ไดต้รสั

จนัทกินนรีชาดกซึ่งเก่ียวโยงกบัคณุธรรมของพระมารดาของราหลุ(พระนางยโสธรา หรือพิมพา) 

พอถึงวันที่ 3  ไดม้ีพิธีอภิเษกสมรสของเจา้ชายนันทะพระพุทธอนุชา(พระโอรสของพระเจา้สุทโธทนะกับพระ

นางปชาบดีโคตรมี พระนา้นาง)  พระศาสดาไดเ้สด็จไปฉันภตัตาหารในพิธีและพอเสด็จกลบัก็ไดท้รงส่งบาตร

ใหเ้จา้ชายนนัทะ  แลว้ไม่ยอมรบับาตรรคืน เจา้ชายนนัทะถือบาตรตามเสด็จพระศาสดาไป  ขา้งฝ่ายเจา้สาวคือ

เจา้หญิงชนปทกลัยาณีเมื่อเห็นเจา้ชายนนัทะตามเสด็จพระศาสดาไปก็ไดร้ีบไปรอ้งตะโกนขอใหเ้จา้ชายนนัทะ

รีบกลบัมา  เมื่อเสด็จถึงวดัพระเวฬวุนั  เจา้ชายสิทธัตถะก็ไดผ้นวชเป็นภิกษุ 

พระศาสดาได้เสด็จออกจากวัดพระเวฬุวันไปประทับอยู่ที่วัดพระเชตวันที่อนาถบิณฑิกเศรษฐีสรา้งถวาย  

ขณะที่พระนนัทะพ านกัอยู่ที่นี่ก็มีความกระวนกระวายใครจ่ะลาเพศบรรพชิตออกไปเป็นคฤหสัถ ์เพราะยงัจดจ า

ค าสั่งลาของเจา้หญิงชนบทกลัยาณีที่ทรงตะโกนสั่งไหร้ีบกลบัมานัน้อยู่เสมอ 

พระศาสดาทรงทราบเร่ืองนี ้ก็ไดท้รงใชอ้  านาจฤทธิ์พาพระนนัทะไปชมนางเทพธิดารูปรา่งสะคราญในสวรรคช์ัน้

ดาวดึงส ์ซึ่งมีความสะสวยงดงามกว่าเจา้หญิงชนบทกลัยาณีมาก พระศาสดาไดท้รงประทานค ามั่นสญัญากบั

พระนันทะว่าหากพระนันทะปฏิบัติธรรมอยู่ต่อไปโดยไม่สึกพระองคจ์ะประทานนางเทพธิดาร่างสะคราญ

เหล่านัน้แก่พระเจา้ชายนนัทะ  พวกภิกษุทัง้หลายพากนัเยย้หยนัพระนนัทะว่าเหมือนกบัถูกจา้งใหป้ฏิบติัธรรม

เพื่อจะไดห้ญิงงามเป็นค่าจา้ง พระนนัทะรูส้ึกเดือดรอ้นและละอายใจมาก จึงไดป้ลีกวิเวกไปมุ่งมั่นปฏิบติัธรรม



อย่างเอาจริงเอาจังจนกระทั่งไดบ้รรลุพระอรหัตตผล  เมื่อไดเ้ป็นพระอรหันตแ์ลว้จิตของท่านก็หลุดพน้จาก

ความยดึมั่นถือมั่นทัง้ปวง และพระศาสดาก็ไดห้ลดุพน้จากค าสญัญาที่ไดป้ระทานแก่เจา้ชายนนัทะ   ซึ่งเรื่องนี ้

พระศาสดาทรงหยั่งรูด้ว้ยพระญาณพิเศษตัง้แต่แรกแลว้ 

ภิกษุทั้งหลาย ซึ่งแต่เดิมทราบมาว่าพระนันทะมิได้เข้ามาบวชเป็นพระด้วยความเต็มใจ  จึงได้สอบถาม

ความรูส้กึของท่านอีกครัง้หนึ่ง  เมื่อพระนนัทะตอบว่าท่านไม่มีความยึดมั่นในชีวิตฆราวาสต่อไปแลว้  พวกภิกษุ

ก็คิดว่าพระเจา้ชายนันทะพูดไม่จริง  จึงไดน้ าเรื่องนีไ้ปทูลพระศาสดา และในขณะเดียวกันก็ไดแ้สดงความ

สงสยัในค าพดูของท่าน  พระศาสดาจึงไดต้รสัว่า เดิมสภาวะจิตของพระนนัทะเป็นเหมือนหลงัคาบา้นที่มงุไวไ้ม่

ดี ฝนก็ย่อมรั่วรดลงมาได ้แต่บดันีจ้ิตของท่านมีลกัษณะเหมือนบา้นที่มงุหลงัคาไวดี้แลว้ฝนจึงรั่วรดลงมาไม่ได้ 

จากนัน้พระศาสดาไดต้รสัพระธรรมบทพระคาถาที่ 13 และพระคาถาที่ 14 นี ้

ยถา อคาร   ทจุฉนฺน  

วฏฺุฐิ สมติวิชฺฌติ 

เอว  อภาวิต  จิตฺต  

ราโค สมติวิชฺฌติฯ 

บา้นที่มงุไม่ดี 

ฝนย่อมราวรดเขา้ได ้ฉนัใด 

จิตที่ไม่ไดอ้บรม 

ราคะย่อมรั่วเขา้ไปครอบง าได ้ฉนันัน้. 

ยถา อคาร   สจฺุฉนฺน  

วฏฺุฐิ  น สมติวิชฌติ 

เอว  สภุาวิต  จิตฺต  

ราโค น สมติวิชฺฌติฯ 

บา้นที่มงุดี 



ฝนย่อมรั่วรดเขา้ไม่ได ้ฉนัใด 

จิตที่อบรมดีแลว้ 

ราคะย่อมรั่วเขา้ไปครอบง าไม่ได ้ฉนันัน้ 

เมื่อพระธรรมเทศนาจบลง ชนเป็นอนัมากไดบ้รรลพุระโสดาปัตติผลเป็นตน้  พระธรรมเทศนามีประโยชนแ์ก่ผู ้

ที่มาประชมุกนั 

----------------------------------------------------------- 

10. เร่ืองจุนทสูกริกะ 

เมื่อพระศาสดาประทบัอยู่ที่พระเวฬวุนัในกรุงราชคฤห ์ ไดต้รสัพระธรรมบทพระคาถาที่ 15 โดยปรารภนายจุน

ทะคนช าแหละสกุร 

ครัง้หนึ่งในหมู่บา้นแห่งหนึ่งไม่ไกลจากวัดพระเวฬวุัน มีชายช าแหละเนือ้สุกรผูห้นึ่งมีจิตใจโหดรา้ยทารุณมาก 

ชื่อว่านายจุนทะ  นายจุนทะคนนีเ้ป็นผูช้  าแหละสุกรมาเป็นเวลานานถึง 55 ปี  เขาไม่เคยท าบุญใหท้านแมแ้ต่

ครั้งเดียว ก่อนจะตายนายจุนทะมีความเจ็บปวดทุรนทุรายลงคลานส่งเสียงร้องเหมือนเสียงสุกรอยู่เป็น

เวลานานถึงเจ็ดวนั  เป็นความทุกขก์่อนตายที่มีลกัษณะคลา้ยกบัตกนรก พอถึงวนัที่ 7 นายจนุทะก็สิน้ชีวิตและ

ไดไ้ปเกิดในนรกขุมอเวจี  ดงันัน้คนที่ท าชั่วก็มกัจะตอ้งเดือดรอ้นเพราะกรรมชั่วที่ตนเองท าไว ้เขาจะเดือดรอ้น

ทัง้ในขณะที่ยงัมีชีวิตอยู่ในโลกนีแ้ละเมื่อตายไปในโลกหนา้ 

เก่ียวกบัเรื่องนีพ้ระศาสดาไดต้รสัพระธรรมบท พระคาถาที่  15 นีว้่า 

อิธ โสจติ เปจฺจ โสจติ 

ปาปการี อภุยตฺถ โสจติ 

โส โสจติ โส วิหญฺญติ 

ทิสวา กมฺมกิลิฏฺฐมตฺตโนฯ 

คนท าชั่วย่อมเศรา้โศกในโลกทัง้สอง 

คือ เศรา้โสกในโลกนี ้และเศรา้โศกในโลกหนา้ 



เขาย่อมเศรา้โศก  ย่อมเดือดรอ้น 

เพราะมองเห็นกรรมชั่วของตนเอง. 

เมื่อพระธรรมเทศนาจบลง ชนเป็นอนัมากไดบ้รรลโุสดาปัตติผลเป็นตน้ พระธรรมเทศนามีผลมากแก่มหาชน 

----------------------------------------------------------- 

11. เร่ืองธัมมิกอุบาสก 

เมื่อพระศาสดาประทบัอยู่ที่วดัพระเชตวนัในกรุงสาวตัถี  ไดต้รสัพระธรรมบทพระคาถาที่ 16 โดยปรารภอบุาสก

ชื่อธรรมิกะ 

ครัง้หนึ่งในกรุงสาวตัถีมีอบุาสกคนหนึ่งชื่อธรรมิกะ เป็นผูใ้จบญุใจกศุลชอบท าบญุใหท้าน   เขาจะถวายทานแก่

ภิกษุสงฆอ์ย่างสม ่าเสมอทกุวนั และในโอกาสส าคญัต่างๆ  เขาเป็นหวัหนา้ของอบุาสกอีกจ านวน 500 คนซึ่งอยู่

ในนครสาวตัถีนี ้  เขามีบุตร 7 คน และธิดา 7 คน และบุตรธิดาทุกคนก็เหมือนกบับิดาคือเป็นผูม้ีใจบุญใจกุศล

ชอบถวายทาน   อยู่มาวนัหนึ่งธรรมิกอบุาสกเกิดป่วยหนกัมีอาการใกลจ้ะตาย  เขาไดข้อรอ้งบุตรธิดาใหส้่งคน

ไปนิมนตพ์ระสงฆม์าสวดพระสตูรศักดิ์สิทธิ์ขณะท่ีเขานอนอยู่บนเตียงขณะใกลจ้ะตาย  ขณะท่ีพระภิกษุสงฆ์

ก าลงัสวดมหาสติปัฏฐานสูตรอยู่นัน้  ก็มีรถที่ประดับตกแต่งงดงามมากจ านวน 6 คันจากสวรรคช์ัน้ต่างๆมา

จอดรอเขาเพื่อเชิญใหเ้ขาไปอยู่ในสวรรคใ์นชัน้ต่างๆ  ธรรมิกอบุาสกไดบ้อกรถเหล่านัน้ใหร้อก่อนสกัครู่อย่าได้

เพิ่งมาเพราะจะรบกวนขดัจงัหวะการสวดพระสติปัฏฐานสตูรของพระภิกษุสงฆ ์ ขา้งพระภิกษุสงฆท์ี่สวดอยู่นัน้

เขา้ใจว่าธรรมิกอบุาสกตอ้งการใหพ้วกท่านหยุดสวดจึงไดเ้ลิกสวดและเดินทางกลบัวดั 

ชั่วครู่ต่อมาธรรมิกอุบาสกก็ไดบ้อกกับบวกบุตรธิดาของตนว่ามีรถทิพยจ์ านวน 6 คันมาจอดรอเพื่อรบัเขาอยู่  

และในที่สดุเขาไดต้ดัสินในเลือกรถที่ส่งมาจากสวรรคด์สุิต และไดบ้อกใหล้กูคนหนึ่งโยนพวงมาลยัไปคลอ้งรถ

คนัที่มาจากสวรรคช์ั้นดสุิตนัน้  พอธรรมิกอบุาสกสิน้ใจตายก็ไดไ้ปเกิดในสวรรคช์ัน้ดสุิตนัน้จริงๆ เพราะฉะนัน้ 

คนที่ท าความดีย่อมจะบนัเทิงในโลกนีแ้ละในโลกนี ้

ต่อมาพระศาสดาไดต้รสัพระธรรมบทพระคาถาที่ 16 นีว้่า 

อิธ โมทติ เปจฺจ โมทติ 

กตปญฺุโญ อภุยตฺถ โมทติ 



โส โมทติ โส ปโมทติ 

ทิสฺวา กมฺมวิสทฺุธิมตฺตโนฯ 

คนท าบญุกศุลไวแ้ลว้ ย่อมบนัเทิงในโลกทัง้สอง 

คือบนัเทิงในโลกนี ้ลว่งลบัไปแลว้ก็ไปบนัเทิงในโลกหนา้ 

เขาย่อมรา่เรงิ บนัเทิงใจ เพราะมองเห็นกรรมบรสิทุธิ์ของตนเอง. 

ชนเป็นอนัมากไดบ้รรลโุสดาปัตติผลเป็นตน้ พระธรรมเทศนามีประโยชนแ์ก่มหาชน. 

-------------------------------------------------------------- 

12. เร่ืองพระเทวทัต 

เมื่อพระศาสดาประทบัอยู่ที่วดัพระเชตวนักรุงสาวตัถี ไดต้รสัพระธรรมบทพระคาถาที่ 17 โดยปรารภพระเทวทตั 

ครัง้หนึ่งพระเทวทตัพ านกัอยู่กบัพระศาสดาที่กรุงโกสมัพี  ขณะที่พ านกัอยู่ ณ ที่นัน้พระเทวทตัมีความตระหนกั

ว่าพระศาสดาทรงไดร้บัความเคารพ ความนบัถือและลาภจากประชาชนมาก จึงมีความรษิยาพระศาสดาและมี

ความปรารถนาอยากเป็นประมขุสงฆ ์ วนัหนึ่งขณะที่พระศาสดาทรงแสดงพระธรรมเทศนาอยู่ที่วดัพระเวฬวุนั

นครราชคฤห ์ก็ไดเ้ขา้ไปเฝา้พระศาสดาทูลว่าพระองคท์รงชราภาพแลว้ควรจะไดถ้่ายโอนความรบัผิดชอบคณะ

สงฆใ์หแ้ก่พระเทวทัตเสีย  พระศาสดาทรงปฏิเสธขอ้เสนอของพระเทวทัตโดยตรสัว่าพระเทวทัตเป็น “บุคคล

กลืนกินน า้ลายของผู้อ่ืน” ต่อมาพระศาสดาไดท้รงขอให้พระสงฆ์ด าเนินการ “ประกาศนียกรรม” (ท านอง

ลอยแพไม่คบหาสมาคมดว้ย)ต่อพระเทวทตั 

พระเทวทตัมีความเดือดรอ้นและประกาศว่าจะท าการแกเ้ผ็ดพระศาสดา  ท่านไดพ้ยายามสงัหารพระศาสดาถึง 

3 ครัง้ โดยครัง้แรกไปว่าจา้งนายขมงัธนใูหม้าลอบยิง  ครัง้ที่สองขึน้ไปกลิง้หินลงมาจากภเูขาคิชฌกฏูเพื่อจะให้

ทบัพระศาสดา และครัง้ที่สามปล่อยชา้งนาฬาคิรีใหเ้ขา้ท ารา้ย  ทว่านายขมงัธนูไม่สามารถท ารา้ยพระศาสดา

ไดแ้ละไดเ้ดินทางกลับไปหลังจากที่ไดฟั้งพระธรรมเทศนาของพระศาสดาจนไดบ้รรลุพระโสดาปัตติผลแลว้   

หินที่กลิง้ลงมาจากเขาคิชฌกูฏไม่สามารถท ารา้ยพระศาสดาเพียงแต่มีสะเก็ดหินแตกมากระทบแค่ท าใหพ้ระ

โลหิตหอ้เท่านัน้  และเมื่อชา้งนาฬาคีรีวิ่งมาจะท ารา้ยพระศาสดาไดท้รงแผ่เมตตาใหจ้นชา้งนัน้เชื่อง  แต่พระ

เทวทตัก็ยงัไม่ละความพยายาม  ไดพ้ยายามหาเล่หเ์พทุบายอย่างอ่ืน โดยไดพ้ยายามท าลายสงฆด์ว้ยการแยก



พระบวชใหม่จ านวนหนึ่งไปอยู่ที่คยาสีสะ แต่อย่างไรก็ตามในที่สุดพระเหล่านีไ้ดถู้กพระสารีบุตรและพระมหา

โมคคลัลานะพากลบัมาไดส้  าเรจ็ 

ต่อมาพระเทวทัตอาพาธหนัก  เมื่อท่านอาพาธอยู่ได ้9 เดือนก็ไดข้อใหส้านุศิษยพ์าท่านมาเพื่อจะเฝ้าพระ

ศาสดา  พวกศิษยจ์ึงหามท่านมาขึน้แคร่ที่วดัพระเชตวนั  เมื่อพระศาสดาไดส้ดบัว่าพระเทวทตัถูกหามมาเฝา้ก็

ไดต้รสักบัภิกษุทัง้หลายว่าพระเทวทตัไม่มีโอกาสที่จะไดเ้ฝ้าพระองค ์

เมื่อพระเทวทัตและคณะเดินทางมาถึงที่สระในบริเวณพระเชตวัน  พวกศิษยท์ี่ท าหนา้หามไดว้างแคร่ลงที่ริม

สระและไดล้งไปอาบน า้กนัอยู่นัน้  พระเทวทตัไดล้กุขึน้จากแครแ่ล้ววางเทา้ลงที่พืน้ดิน พลนัเทา้ทัง้สองขา้งของ

ท่านก็ถูกธรณีสบูจมหายลงไปในแผ่นดิน  ที่พระเทวทตัไม่มีโอกาสไดเ้ฝ้าพระศาสดาก็เพราะกรรมชั่วที่ท่านได้

กระท าต่อพระศาสดา  หลงัจากถูกธรณีสูบแลว้พระเทวทัตไดไ้ปเกิดในนรกขุมอเวจี อันเป็นนรกที่ถูกทรมาน

อย่างโหดรา้ยรุนแรงอย่างต่อเนื่อง 

จากนัน้พระศาสดาไดต้รสัพระธรรมบทพระคาถาที่ 17 ว่า 

อิธ ตปปฺติ เปจจ ตปปฺติ 

ปาปการี อภุยตฺถ ตปปฺติ 

ปาป  เม กตนฺติ ตปปฺติ 

ภิยฺโย ตปปฺติ ทคฺุคต ึคโตฯ 

คนท าบาปย่อมเดือดรอ้นในโลกทัง้สอง 

คือย่อมเดือดรอ้นในโลกนี ้ 

ละจากโลกนีไ้ปแลว้ ย่อมเดือดรอ้นในโลกหนา้ 

เขาเดือดรอ้นในขณะมีชีวิตว่าเราท าบาปไวแ้ลว้ 

เมื่อไปสูท่คุคติก็ย่อมเดือดรอ้นยิ่งขึน้อีก. 

ชนเป็นอนัมากบรรลโุสดาปัตติผลเป็นตน้ พระธรรมเทศนาไดม้ีประโยชนแ์ก่มหาชน. 

----------------------------------------------------------- 



13. เร่ืองสุมนาเทว ี

เมื่อพระศาสดาประทบัอยู่ที่พระเชตวนักรุงสาวัตถี  ไดต้รสัพระธรรมบทพระคาถาที่ 18  โดยปรารภนางสุมนา

เทวี ธิดาคนเล็กของอนาถบิณฑิกเศรษฐี 

ในกรุงสาวตัถี  ที่บา้นของท่านอนาถบิณฑอกเศรษฐีและที่บา้นของนางวิสาขาจะมีพระสงฆไ์ดร้บันิมนตไ์ปฉัน

ภัตตาหารวันละ 2000 รูปมิได้ขาด  ที่บ้านของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี  คนที่ท าหน้าที่ควบคุมงานถวาย

ภตัตาหารพระสงฆค์นแรกไดแ้ก่ธิดาคนโตของท่านเศรษษฐี  ต่อมาเมื่อธิดาคนโตออกเรือนแลว้ก็ใหธิ้ดาคนรอง

รบัผิดชอบ พอธิดาคนรองออกเรือนก็ใหธิ้ดาคนสุดทอ้งคือนางสมุนาเทวีรบัผิดชอบ  พี่สาวทัง้สองคนของนาง

สมุนาไดฟั้งพระธรรมเทศนาจนไดบ้รรลพุระโสดาบนัขณะที่ท าหนา้ที่ถวายอาหารแก่ภิกษุสงฆ ์ ส่วนนางสมุนา

เทวีกา้วหนา้ไปกว่าพี่สาวคือสามารถบรรลพุระสกทาคามี 

ต่อมานางสุมนาเทวีเกิดป่วยหนัก เมื่อใกลจ้ะสิน้ใจไดข้อใหค้นไปเชิญบิดามาหา เมื่อท่านเศรษฐีมาแลว้นาง

สมุนาเทวีไดเ้รียกบิดาว่า “นอ้งชาย” จากนัน้ไม่นานก็ไดส้ิน้ใจตาย  ขา้งเศรษฐีเกิดความสงสยัและเกิดความไม่

สบายใจเป็นอย่างยิ่งที่ถูกธิดาเรียกว่า “นอ้งชาย”  เพราะเขา้ใจว่าธิดาในเวลาจะสิน้ใจตายไม่สามารถควบคุม

สติสมัปชญัญะถึงกบัเพอ้ออกมาเช่นนี ้ ดงันัน้เศรษฐีจึงไปเฝ้าพระศาสดาแลว้น าเรื่องนี ้ไปทูลถาม  พระศาสดา

ได้ตรัสกับเศรษฐีว่านางสุมนาเทวีมิได้ขาดสติสัมปชัญญะก่อนที่จะขาดใจตายแต่อย่างใด  นางยังมี

สติสมัปชญัญะสมบรูณ ์  พระศาสดาทรงอธิบายว่าที่นางสมุนาเทวีเรียกบิดาของนางว่า  “นอ้งชาย”นัน้ ก็เพราะ

นางไดบ้รรลมุรรคผลสงูกว่าบิดา คือขณะที่บิดาของนางบรรลพุระโสดบนันางเองบรรลพุระสกทาคามี  และพระ

ศาสดายงัไดต้รสับอกเศรษฐีดว้ยว่านางสมุนาเทวีไดไ้ปเกิดในสวรรคช์ัน้ดสุิตแลว้ 

จากนัน้พระศาสดาไดต้รสัพระธรรมบทพระคาถาที่ 18 ว่า 

อิธ นนฺทติ เปจฺจ นนฺทติ 

กตปญฺุโญ อภุยตฺถ นนฺทติ 

ปญฺุญ  เม กตนฺติ นนฺทติ 

ภิยฺโย นนฺทติ สคุต ึคโตฯ 

คนที่ท าดีไวแ้ลว้ ย่อมบนัเทิงในโลกทัง้สอง 



คือบนัเทิงในโลกนี ้และบนัเทิงในโลกหนา้ 

เขาย่อมบนัเทิงว่าเราไดท้ าบญุไวแ้ลว้ 

เมื่อไปสูส่คุติภพ ยิ่งบนัเทิงมากขึน้. 

ชนเป็นอนัมาก บรรลโุสดาปัตติผลเป็นตน้ พระธรรมเทศนาไดม้ีประโยชนแ์ก่มหาชน. 

------------------------------------------------------------- 

14. เร่ืองภกิษุสองสหาย 

เมื่อพระศาสดาประทบัอยู่ที่พระเชตวนักรุงสาวตัถี ไดต้รสัพระธรรมบทพระคาถาที่  19 และพระคาถาที่ 20 โดย

ปรารภภิกษุสองสหาย 

ครัง้หนึ่งมีภิกษุสองรูปเป็นสหายกนัจากตระกูลคฤหบดีในกรุงสาวตัถี   ในภิกษุสองรูปนีรู้ปหนึ่งศึกษาเล่าเรียน

พระไตรปิฏกจนมีความเชี่ยวชาญสามารถท่องจ าความในพระคัมภีรต่์างๆไดม้ากมาย  ท่านรูปนีย้ังไดส้อน

พระภิกษุอ่ืนอีกเป็นจ านวน 500 รูป และยงัไดเ้ป็นผูแ้นะน าภิกษุอ่ืนๆอีก 18 กลุ่มดว้ยกนั ส่วนภิกษุอีกรูปหนึ่ง

นัน้มีความขยนัหมั่นเพียรตามแนวทางของวิปัสสนากมัมฏัฐานจนไดบ้รรลพุระอรหตัตผลพรอ้มดว้ยปฏิสมัภิทา 

ครั้งหนึ่งเมื่อพระภิกษุรูปที่สองนี ้มาเฝ้าพระศาสดาที่วัดพระเชตวัน พระภิกษุทั้งสองรูปนี ้ก็ได้มาพบกัน  

พระภิกษุรูปที่เชี่ยวชาญในพระไตรปิฎกไม่ทราบว่าพระภิกษุอีกรูปหนึ่งไดส้  าเร็จเป็นพระอรหนัตแ์ลว้  จึ งดหูมิ่น

พระภิกษุรูปที่เป็นพระอรหนัตโ์ดยคิดว่าท่านเป็นพระภิกษุชรารูเ้รื่องคมัภีรต่์างๆแต่เพียงเล็กนอ้ย  ไม่ความรูเ้รื่อง

นิกายต่างๆสกันิกาย หรือไม่มีความรูเ้รื่องในปิฎกใดปิฎกหนึ่งในพระไตรปิฎก  ดงันัน้ท่านจึงคิดที่จะถามปัญหา

กับพระภิกษุที่เป็นพระอรหันต์ใหเ้กิดความอับอาย พระศาสดาทรงทราบเจตนาที่เป็นอกุศลของพระภิกษุ

ผูเ้ชี่ยวชาญในพระไตรปิฎก และพระองคย์งัทรงทราบดว้ยว่า จากผลของการสรา้งความล าบากใหแ้ก่พระภิกษุ

รูปที่พระอรหนัตจ์ะท าใหพ้ระภิกษุผูเ้ชี่ยวชาญในพระไตรปิฎกไปเกิดในนรกได ้

ดงันัน้พระศาสดาทรงมีพระกรุณาต่อพระภิกษุผูค้งแก่เรียน จึงไดเ้สด็จไปหาพระภิกษุทัง้สองรูปนัน้เพื่อป้องกนัมิ

ใหพ้ระภิกษุรูปที่คงแก่เรียนถามปัญหาพระภิกษุรูปที่เป็นพระอรหนัต ์ พระศาสดาจึงไดท้รงตรสัถามปัญหาเสีย

เอง โดยได้ตรัสถามปัญหาที่เก่ียวกับฌานต่างๆ และมรรคต่างๆกับพระภิกษุรูปที่คงแก่เรียนที่ช  านาญใน

พระไตรปิฎก  พระภิกษุรูปนีไ้ม่สามารถตอบปัญหาของพระศาสดาไดเ้พราะตนไม่เคยน าสิ่งที่ตนสอนมาปฏิบติั  



ส าหรบักับพระรูปที่เป็นพระอรหันตน์ัน้ ท่านเป็นผูป้ฏิบติัธรรมจนไดบ้รรลุเป็นพระอรหันต ์ท่านสามารถตอบ

ค าถามของพระศาสดาไดท้กุขอ้   พระศาสดาทรงยกย่องพระที่ปฏิบติัธรรมะแต่ไม่ทรงยกย่องพระที่คงแก่เรียน 

พวกพระที่เป็นสทัธิวิหาริกไม่เขา้ใจสาเหตทุี่พระศาสดาทรงยกย่องพระภิกษุชราที่เป็นพระอรหนัตแ์ต่ไม่ยกย่อง

พระภิกษุที่คงแก่เรียน  พระศาสดาไดท้รงอธิบายเรื่องนีแ้ก่ภิกษุเหล่านัน้ว่า  พระภิกษุคงแก่เรียนที่รูม้ากแต่ไม่

ปฏิบัติตามธรรมะนั้นก็เหมือนกับคนเลีย้งโค คอยแต่เลีย้งโคเพื่อรบัค่าจา้ง ในขณะที่พระที่ปฏิบัติธรรมนั้น

เหมือนกับเจา้ของโคที่ไดเ้สวยผลของผลิตผลหา้อย่างของโค  ดว้ยเหตุนี ้พระภิกษุผูค้งแก่เรียนนัน้ไดแ้ต่การ

อปัุฏฐากจากศิษยานุศิษยแ์ต่ไม่ไดบ้รรลมุรรคผลอะไร สว่นพระภิกษุสายปฏิบติัธรรมนั้น แมว้่าจะมีความรูน้อ้ย

และท่องจ าพระคมัภีรไ์ดน้อ้ย  แต่สามารถเขา้ใจแก่นแทข้องธรรมะและน าไปปฏิบติัอย่างมมุานะขยนัหมั่นเพียร 

จึงไดช้ื่อว่า “อนุธัมมจารี”(ผูป้ฏิบติัตามธรรม)  สามารถขจดัราคะ โทสะ และโมหะได ้ จิตของท่านจึงปลอดพน้

จากตัณหานุสยัและความยึดมั่นถือมั่นทัง้ปวงทัง้ในโลกนีแ้ละในโลกหนา้  ท่านจึงเป็นผูไ้ดเ้สวยผลประโยชน์

ของมรรคและผลจรงิๆ 

จากนัน้พระศาสดาไดต้รสัพระธรรมบทพระคาถาที่ 19 และพระคาถาที่ 20 ดงันี ้

พหมฺุปิ เจ สหิต  ภาสมาโน 

น ตกฺกโร โหติ นโร ปมตฺโต 

โคโปว คาโว คณย  ปเรส  

น ภาควา สามญฺญสฺส โหติฯ 

คนที่ไดแ้ต่ท่องจ าต าราไดม้าก 

แต่มวัประมาท ไม่ปฏิบติัตามค าสอน 

ย่อมไม่ไดร้บัผลที่ควรจะไดจ้ากการบวช 

เหมือนคนเลีย้งโค นบัโคใหค้นอ่ืนเขา. 

อปปฺมฺปิ เจ สหิต  ภาสมาโน 

ธมฺมสฺส โหติ อนธุมฺมจารี 



ราคญจ โทสญฺจ ปหาย โมห  

สมฺมปปฺชาโน สวุิมตฺุตจิตฺโต 

อนปุาทิยาโน อิธ วา หรุ   วา 

ส ภาควา สามญฺญสฺส โหติฯ 

คนที่ท่องจ าต าราไดน้อ้ย แต่ประพฤติตามธรรม 

ละราคะ โทสะ โมหะได ้

รูแ้จง้เห็นจรงิ มีจิตหลดุพน้ 

ไม่ยดึมั่นทัง้ในโลกนีแ้ละโลกหนา้ 

เขาย่อมไดร้บัผลของการบวช. 

เมื่อพระธรรมเทศนาจบลง ชนเป็นอนัมากบรรลโุสดาปัตติผลเป็นตน้ พระธรรมเทศนาไดม้ีประโยชนแ์ก่มหาชน. 

---------------------------------------------- 

 


