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The goal of this thesis is the study of Buddha’s words including the Buddha’s
teachings and their contextual concepts, in a translation of the Dhammapada by Wannapok. The
main subject matter of Buddha’s words in Sathienpong Wannapok’s translation can be divided
into two general categories: words for monks and words for ordinary people that can be applied
in their daily life.

Words for monks include: (1) words for proper behavior and practices for gaining faith
and respect of people; (2) words for eliminating Samyojana. Of the latter, only 8 out of 10 items
could be found, which are: Sakkãyadit ฺt ฺhi (false view of individuality), Vicikicchã (doubt),              
Sīlabbataparãmãsa (adherence to rules and rituals), Kãmarãga (sensual lust), Pat ฺigha (repulsion;
irritation),  Mãna (conceit; pride), Uddhacca (restlessness),  and Avijjã (ignorance). Not found
were: Rūparãga (greed for material possessions; attachment to realms of form), and  Arūparãga
(greed for immaterial possessions; attachment to formless realms); (3) words for awareness.

Words for people to be applied and used in daily life include: (1) The Law of Karma.
This is to show that doing good begets good and that bad deeds beget bad and to show the
differences between the two. (2) The Buddhist core teachings, which are: to avoid evil deeds,
cultivate goodness and to purify one’s mind. (3) Teachings for individual behavior and proper
practices. (4) Teachings for association with others, social norms, how to choose good friends,
and how to live happily and peacefully in society.

The study of presentation and textual concepts in Sathienpong Wannapok’s
translation of the Buddha’s words in the Dhammapada found that the usage of simile, metaphor,
antithesis, repetition, symbols and rhyme supports the ideas of the text well, and allows for easy
comprehension as well as a memorable impression upon the reader.
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อุทธัจจะ…………………………………………………………………….

หนา
๗๘
๘๒
๘๘
๙๑
๙๕
๙๙
๑๐๖
๑๑๐
๑๑๖
๑๒๐
๑๒๕
๑๒๙
๑๓๗
๑๔๔
๑๖๐
๑๖๒
๑๖๕
๑๖๘
๑๖๘
๑๖๙
๑๘๓
๑๘๔
๑๙๑
๑๙๔
๑๙๗
๒๑๑
๒๑๘
๒๒๐
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บทที่
อวิชชา………………………………………………………………………

คําสอนเกี่ยวกับความไมประมาท……………………………………….……..
เนื้อหาคําสอนที่ฆราวาสควรนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน………………….
คําสอนเรื่องกฎแหงกรรม………………………………………………………
คําสอนเพื่อแสดงใหเห็นวาทําดีไดดี…………………………….………….
คําสอนเพื่อแสดงใหเห็นวาทําชั่วไดชั่ว………………………….………….
คําสอนเพื่อแสดงใหเห็นความตางระหวางกรรมดีและกรรมชั่ว……………

คําสอนที่สอดคลองกับหัวใจพระศาสนา………………………………………
คําสอนเพื่อใหละเวนความชั่ว………………………………………………
คําสอนเพื่อใหทําแตความดี…………………………………….………….
คําสอนเพื่อทําจติใจใหบริสุทธิ์………………………………….…………..

คําสอนเกี่ยวกับความประพฤติสวนบุคคล…………………………………….
กิจทีต่นพึงกระทํา……………………………………………….…………..
ความประพฤติอ่ืน ๆ ………………………………………………………..

คําสอนเกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน…….………………………………..
ไมคบคนพาล……………………………………………………………….
คบแตบัณฑิต……………………………………………………………….
ความแตกตางระหวางคนดีกับคนไมดี………….………………………….
คําสอนเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวตอผูอ่ืน………………………………………

๔      วิธีการนําเสนอเนื้อหาพระธรรมบท…………………………………………………..
การใชภาษาภาพพจน (figurative language)… …….………………………….
อุปมา (simile)………… ……………………………………………………...
การแบงอุปมาตามการใชคําเชื่อม………………………………………….

อุปมาแบบใชคําเชื่อม………………………………………………….
อุปมาแบบไมใชคําเชื่อม……………………………………………….

การแบงอุปมาตามลักษณะของสิ่งที่เปรียบ…………………….………….
ความเปรียบกับวิถีชีวิตมนุษย…………………………………………
ความเปรียบกับธรรมชาติ……….……………………………………..

หนา
๒๒๕
๒๒๘
๒๓๘
๒๓๙
๒๓๙
๒๔๑
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๖๕
๒๗๗
๒๘๓
๒๘๓
๒๙๓
๒๙๖
๒๙๖
๒๙๙
๓๐๒
๓๐๖
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๑
๓๑๑
๓๑๑
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๐
๓๒๕
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บทที่
อุปลักษณ (metaphor)…… …………………………………………………..
ภาวะแยง (Antithesis)…… …………………………………………………..
การกลาวซ้ํา (Repetition)……………….…………………………………….
การกลาวซ้ําคํา………………………………………………….………….
การกลาวซ้ํากลุมคําชนิดความติดตอกัน…………………………………..
การกลาวซ้ํากลุมคําชนิดความไมติดตอกัน ……………………………….
การกลาวซ้ําประโยค………….…………………………………………….
การกลาวซ้ําชนิดประโยคขนานความหรือประโยคสมดุล………………….

การใชสัญลักษณ (Symbol)…… ………………………………………………...
การใชสัญลักษณชนิดผูอานตองตีความเอง…….……………………………..
การใชสัญลักษณที่ผูเขียนใหความหมายไว…………………………….……..

การใชสัมผัส (Rhyme)…… ………………………………………………………
๕      สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ…………………………………………………….
บรรณานุกรม……………………………………………………………………………….
ภาคผนวก…………………………………………………………………………………..
ประวัติผูวิจัย………………………………………………………………………………..

หนา
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๘
๓๔๐
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๕
๓๕๘
๓๖๒
๓๖๔
๓๗๘
๓๗๙
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บทท่ี ๑

บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
พระธรรมบทเปนวรรณกรรมคําสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาซึ่งพระภิกษุสงฆ

ในบวรพระพุทธศาสนาไดรวบรวมและจัดแบงไวเปนหมวดหมู
เสฐียรพงษ วรรณปก ไดกลาวถึงที่มาของพระธรรมบทไววา

ธรรมบท หรือ ธมฺมปท เปนเทศนาประเภทรอยกรองของพระพุทธเจา ทรงแสดงแก
บุคคลตางชั้นตางระดับมีตั้งแตบรรพชิต คฤหัสถ นักปราชญ ชาวบานธรรมดา จนกระทั่ง
เด็กเล็ก ๆ ก็มี เนื้อหาธรรมะจึงมีหลายระดับท้ังสูงและต่ําคละกันไป มีทั้งหมด ๔๒๓ คาถา
พระธรรมสังคาหกาจารย (อาจารยผูรวบรวมคําสอน) ไดนํามารวมไวเปนหมวดหมู ใน
สุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ๑

พระธรรมบทแบงออกเปน ๒๖ หมวด ดังนี้
๑. ยมกวรรค  จํานวน ๒๐ คาถา
๒. อัปปมาทวรรค  จํานวน ๑๒ คาถา
๓. จิตตวรรค  จํานวน ๑๑ คาถา
๔. ปุปผวรรค  จํานวน ๑๖ คาถา
๕. พาลวรรค  จํานวน ๑๖ คาถา
๖. ปณฑิตวรรค  จํานวน ๑๔ คาถา
๗. อรหันตวรรค  จํานวน ๑๖ คาถา
๘. สหัสวรรค  จํานวน ๑๖ คาถา
๙. ปาปวรรค  จํานวน ๑๓ คาถา

                                                 
๑เสฐียรพงษ วรรณปก, “คํานํา,” ใน พุทธวจนะในธรรมบท, พิมพครั้งที่ ๙ (กรุงเทพ :

ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม, ๒๕๔๔), ๑๒.
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๑๐. ทัณฑวรรค  จํานวน ๑๗ คาถา
๑๑. ชราวรรค  จํานวน ๑๑ คาถา
๑๒. อัตตวรรค  จํานวน ๑๐ คาถา
๑๓. โลกวรรค  จํานวน ๑๒ คาถา
๑๔. พุทธวรรค  จํานวน ๑๘ คาถา
๑๕. สุขวรรค  จํานวน ๑๒ คาถา
๑๖. ปยวรรค  จํานวน ๑๒ คาถา
๑๗. โกธวรรค  จํานวน ๑๔ คาถา
๑๘. มลวรรค  จํานวน ๒๑ คาถา
๑๙. ธัมมัฏฐวรรค   จํานวน ๑๗ คาถา
๒๐. มัคควรรค  จํานวน ๑๗ คาถา
๒๑. ปกิณณกวรรค  จํานวน ๑๖ คาถา
๒๒. นิรยวรรค   จํานวน ๑๔ คาถา
๒๓. นาควรรค  จํานวน ๑๔ คาถา
๒๔. ตัณหาวรรค  จํานวน ๒๖ คาถา
๒๕. ภิกขุวรรค  จํานวน ๒๓ คาถา
๒๖. พราหมณวรรค  จํานวน ๔๑ คาถา
รวมทั้งสิ้น               ๔๒๓ คาถา ๒

พระธรรมบทนับไดวาเปนหัวขอธรรมะที่คนไทยรูจักกันอยางแพรหลาย ทั้งพระธรรมบท
บางสวนยังกลายเปนสุภาษิต คําพังเพย และคําสอนโดยทั่วไปในสังคมไทย เพราะเปนคําสอนที่
สามารถใชสอนคนไดทุกระดับช้ัน สามารถนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันไดอยางอเนก
ประการ ดังที่ สุลักษณ ศิวรักษ ไดกลาวถึงพระธรรมบทไววา

                                                 
๒ตรวจสอบจํานวนคาถาจากพระไตรปฎกภาษาไทยฉบับหลวง , หนังสือพระสูตรและ

อรรถกถาแปล , เสฐียรพงษ วรรณปก , พระมหาสําเนียง เลื่อมใส , และสุภาพรรณ ณ บางชาง พบ
วาแตละฉบับนับจํานวนคาถาไมตรงกัน วิทยานิพนธฉบับนี้จึงยึดจํานวนนับตามพระมหาสําเนียง
เลื่อมใส และสุภาพรรณ ณ บางชาง ดูรายละเอียดจํานวนคาถาของแตละฉบับไดจากภาคผนวก
ตารางที่ ๑ ตารางเทียบจํานวนนับคาถาธรรมบท
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ธรรมบทนั้นถือกันวาเปนพระพุทธพจนชนิดที่เปนหัวขอธรรมชั้นสําคัญ อันควรที่พุทธ
บริษัทจะจดจําไวใหมากและรูความหมายประกอบไดกวางเทาไร นํามาประยุกตใชในชีวิต
ไดเพียงไร ยอมจักอํานวยผลใหแกผูประพฤติปฏิบัติไดเพียงนั้น ๓

พระธรรมบทมีอิทธิพลตอคําสอน และสํานวนของไทยเปนอยางมาก เชน

กงเกวียนกําเกวียน กรรมยอมติดตามตนเหมือนรอยเกวียนติดตามเทาโค หรือทําดีไดดี
ทําชั่วไดชั่ว สํานวนนี้นาจะมาจากคาถาธรรมบทตอไปนี้

ถาบุคคลมีใจอันโทษประทุษรายแลว กลาวอยูก็ตาม ทําอยูก็ตาม ทุกขยอมไปตาม
บุคคลนั้น เพราะทุจริต ๓ อยางนั้น เหมือนลอหมุนไปตามรอยเทาโคผูลากเกวียนไปอยู
ฉะนั้น ธรรมทั้งหลายมีใจเปนหัวหนา มีใจประเสริฐที่สุด สําเร็จแลวแตใจ ถาบุคคลมีใจ
ผองใส กลาวอยูก็ตาม ทําอยูก็ตาม สุขยอมไปตามบุคคลนั้น เพราะสุจริต ๓ อยาง เหมือน
เงามีปกติไปตาม ฉะนั้น ๔

จิตที่ฝกดียอมนําสุขมาให คําสอนนี้นาจะมาจากคาถาธรรมบทตอไปนี้

การฝกจิตที่ขมไดยาก อันเร็ว มีปกติตกไปในอารมณ อันบุคคลพึงใครอยางไร เปน
ความดี เพราะวาจิตที่บุคคลฝกดีแลวนําสุขมาให นักปราชญพึงรักษาจิตที่เห็นไดแสนยาก
ละเอียดออน มีปกติตกไปตามความใคร เพราะวาจิตที่บุคคลคุมครองแลวนําสุขมาให ๕

การชนะสิ่งใดไมประเสริฐเทาชนะใจตนเอง คําสอนนี้นาจะมาจากคาถาธรรมบทนี้

                                                 
๓สุลักษณ ศิวรักษ, “คํานิยม,” ใน พุทธวจนะในธรรมบท, พิมพครั้งที่ ๙ (กรุงเทพ :

ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม, ๒๕๔๔), ๓.
๔พระไตรปฎกภาษาไทยฉบับหลวง เลม ๒๕ พระสุตตันตปฎก เลม ๑๗ ขุททกนิกาย

ขุททกปาฐ ธรรมบท อุทาน อิติวุตตก สุตตนิบาต, พิมพครั้งที่ ๔ (กรุงเทพ : กรมการศาสนา
กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๒๕), ๑๑.

๕เร่ืองเดียวกัน, ๑๔.
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บุคคลใดพึงชนะหมูมนุษยตั้งพันคูณดวยพัน ในสงคราม บุคคลนั้นไมชื่อวาเปนผูชนะ
อยางสูงในสงคราม สวนบุคคลใดถึงชนะตนผูเดียว บุคคลนั้นแล ชื่อวาเปนผูชนะอยาง
สูงสุดในสงคราม ตนแลอันบุคคลชนะแลวประเสริฐ ๖

เวรยอมระงับดวยการไมจองเวร คําสอนนี้นาจะมาจากคาถาธรรมบทตอไปนี้

ก็ชนเหลาใดเขาไปผูกเวรไววา คนโนนดาเรา คนโนนไดตีเรา คนโนนไดชนะเรา คนโนน
ไดลักสิ่งของ ๆ เรา ดังนี้ เวรของชนเหลานั้นยอมไมระงับ สวนชนเหลาใดไมเขาไปผูกเวรไว
วาคนโนนดาเรา คนโนนไดตีเรา คนโนนไดชนะเรา คนโนนไดลักสิ่งของ ๆ เรา ดังนี้ เวรของ
ชนเหลานั้นยอมระงับ ในกาลไหน ๆ เวรในโลกนี้ยอมไมระงับเพราะเวรเลย แตยอมระงับ
เพราะความไมจองเวร ๗

ความประมาทเปนหนทางแหงความตาย คําสอนนี้นาจะมาจากคาถาธรรมบทตอไปนี้

ความไมประมาทเปนทางเครื่องถึงอมตนิพพาน ความประมาทเปนทางแหงความตาย
ชนผูไมประมาท ยอมไมตาย ชนเหลาใดประมาทแลว ยอมเปนเหมือนคนตายแลว ๘

คบคนพาลพาลพาไปหาผิด คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล คําสอนนี้นาจะมาจาก
คาถาธรรมบทตอไปนี้

บุคคลไมควรคบมิตรเลวทราม ไมควรคบบุรุษอาธรรม ควรคบมิตรดี ควรคบบุรุษสูงสุด ๙

ความสามัคคีนําสุขมาให คําสอนนี้นาจะมาจากคาถาธรรมบทตอไปนี้

ความพรอมเพรียงแหงหมู นําสุขมาให ความเพียรของผูพรอมเพรียงกันใหเกิดสุข ๑๐

                                                 
๖พระไตรปฎกภาษาไทยฉบับหลวง เลม ๒๕ พระสุตตันตปฎก เลม ๑๗ ขุททกนิกาย

ขุททกปาฐ ธรรมบท อุทาน อิติวุตตก สุตตนิบาต, ๒๐-๒๑.
๗เร่ืองเดียวกัน, ๑๑
๘เร่ืองเดียวกัน, ๑๓.
๙เร่ืองเดียวกัน, ๑๘.
๑๐เร่ืองเดียวกัน, ๒๘-๒๙.
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นอกจากพระธรรมบทจะมีอิทธิพลตอคําสอนโดยทั่วไปของไทยแลว กวีไทยหลายสมัย
ยังไดนําเอาพระธรรมบทมาเปนสวนหนึ่งของวรรณกรรมคําสอนหลายเรื่องดวย เชน โคลงโลกนิติ
พระนิพนธในสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาเดชาดิศร ดังตัวอยาง

๏ หอมกลิ่นดอกไมที่ นับถือ
หอมแตตามลมฤๅ กลับยอน
หอมแหงกลิ่นกลาวคือ ศีลสัจ นี้นา
หอมสุดหอมสะทอน ทั่วใกลไกลถึง ๑๑

โคลงบทนี้มีเนื้อความสอดคลองกับพระธรรมบท ในปุปผวรรคที่กลาววา    “กลิ่นดอก
ไมยอมฟุงทวนลมไปไมได กลิ่นจันทนหรือกลิ่นกฤษณาและกะลําพัก ยอมฟุงทวนลมไปไมได สวน
กลิ่นของสัตบุรุษยอมฟุงทวนลมไปได เพราะสัตบุรุษฟุงไปทั่วทิศ กลิ่นคือศีลเปนเยี่ยมกวาคันธชาติ
เหลานี้ คือ จันทน กฤษณา ดอกบัว และมะลิ” ๑๒

พระราชนิพนธโคลงสุภาษิต (จากหนังสือพิมพดุสิตสมิต) พระราชนิพนธในสมเด็จพระ
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ดังตัวอยาง

๏ ชํานะตนนั่นแล เปนดี
พุทธศาสนภาษิต ประเสริฐ
ชํานะเหลาไพรี มวลมาก
สักเทาใดไมเลิด มาตรแมนขมตน ๑๓

โคลงบทนี้มีเนื้อความสอดคลองกับพระธรรมบท ในสหัสวรรคที่กลาววา “ตนแลอัน
บุคคลชนะแลวประเสริฐ สวนหมูสัตวนอกนี้ ๆ อันบุคคลชนะแลวจักประเสริฐอะไร เพราะวาเทวดา

                                                 
๑๑สถาบันภาษาไทย, ประชุมโคลงโลกนิติ (กรุงเทพ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษา-

ธิการ, ๒๕๔๓), ๒๘๒.
๑๒พระไตรปฎกภาษาไทยฉบับหลวง เลม ๒๕ พระสุตตันตปฎก เลม ๑๗ ขุททกนิกาย

ขุททกปาฐ ธรรมบท อุทาน อิติวุตตก สุตตนิบาต, ๑๖.
๑๓พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, พระราชนิพนธโคลงสุภาษิต (กรุงเทพ :

คณะอนุกรรมการรวบรวมและคนควาเกี่ยวกับพระราชนิพนธ ของ  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว, ๒๕๒๐), ๑๘๙.
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คนธรรพ มาร กับทั้งพรหม พึงทําความชนะของบุรุษผูมีตนอันฝกแลว มีปกติประพฤติสํารวมเปน
นิตย ผูเปนสัตวเกิดเห็นปานนั้นใหกลับแพไมได” ๑๔

๏ กลิ่นของสัตบุรุษยอม ทวนลม ไดนา
ภาษิตธรรมะบท บงไว
พิจารณจักเห็นสม คําเปรียบ
ดําริจักเห็นได ดั่งนั้นแนนา

๏ บุบผาอารสพรอม หอมหวน
อีกแกนจันทนกฤษณา กลิ่นกลุม
กลิ่นหอมจะออมทวน ลมบ ไดเลย
เปนแตลมอวลอุม อาจคลอยตามผัน

๏ อันสัตบุรุษผู ธรรมธร
เปนที่ญาติมิตร เคารพ
เกียรติฟุงเฟองขจร ฦๅเลื่อง
เปรียบบุบผาตระหลบ กลิ่นคลอยคลาไกล ๑๕

โคลงนี้มีเนื้อความสอดคลองกับพระธรรมบท ในปุปผวรรคที่กลาววา “กลิ่นดอกไมยอม
ฟุงทวนลมไปไมได กลิ่นจันทนหรือกฤษณาและกะลําพัก ยอมฟุงทวนลมไปไมได สวนกลิ่นของ
สัตบุรุษยอมฟุงทวนลมไปได เพราะสัตบุรุษฟุงไปทั่วทิศ” ๑๖

จากที่กลาวมาแลวขางตน เห็นไดวาพระธรรมบทเปนวรรณกรรมคําสอนที่คนไทยนิยม
มากและมีความนิยมอยูเร่ือยมา ดังปรากฏวามีการนําพระธรรมบทมาแปลและเรียบเรียงหลาย
รูปแบบ เชน การแปลเฉพาะคาถามีไมต่ํากวา ๔ สํานวน การแปลคาถาประกอบอรรถกถามีไมต่ํา
กวา ๘ สํานวน และการแปลรูปแบบอื่น ๆ เปนตน ๑๗

                                                 
๑๔พระไตรปฎกภาษาไทยฉบับหลวง เลม ๒๕ พระสุตตันตปฎก เลม ๑๗ ขุททกนิกาย

ขุททกปาฐ ธรรมบท อุทาน อิติวุตตก สุตตนิบาต, ๒๑.
๑๕พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, พระราชนิพนธโคลงสุภาษิต, ๒๒๓.
๑๖พระไตรปฎกภาษาไทยฉบับหลวง เลม ๒๕ พระสุตตันตปฎก เลม ๑๗ ขุททกนิกาย

ขุททกปาฐ ธรรมบท อุทาน อิติวุตตก สุตตนิบาต, ๑๖.
๑๗ดูรายละเอียดในบทที่ ๒ หนา ๑๖๓-๑๖๕.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



7

การที่มีพระธรรมบทหลายสํานวนดังนี้ แสดงใหเห็นวาคนไทยนิยมชมชอบพระธรรมบท
ผูเขียนวิทยานิพนธจึงศึกษาคนควาพระธรรมบทแตละสํานวน พบวา “พุทธวจนะในธรรมบท” ฉบับ
เสฐียรพงษ วรรณปก เปนฉบับที่ประชาชนนิยมชมชอบมาก เห็นไดจากการตีพิมพฉบับสมบูรณถึง
๙ คร้ัง และตีพิมพเพียงบางสวนอีกหลายครั้ง ดวยเหตุนี้ผูเขียนวิทยานิพนธจึงสนใจศึกษาวา
“พุทธวจนะในธรรมบท” ฉบับเสฐียรพงษ วรรณปก มีองคประกอบใดที่จูงใจใหคนไทยนิยมชมชอบ

เมื่อผูเขียนวิทยานิพนธศึกษาเบื้องตนพบวา “พุทธวจนะในธรรมบท” ฉบับพิมพคร้ังที่
๙ ของ เสฐียรพงษ วรรณปก ใชภาษาทันสมัยและอานเขาใจงาย สวนธรรมบทสํานวนแปลฉบับอ่ืน
เชน ฉบับพระสูตรและอรรถกถาแปล หรือฉบับพระธัมมปทัฏฐกถาแปล ของคณะกรรมการแผนก
ตํารา มหามกุฎราชวิทยาลัย ที่จัดพิมพตั้งแต พ.ศ. ๒๔๘๐ เพื่อเปนคูมือการศึกษาภาษาบาลีของ
พระสงฆไทย ตางเปนสํานวนการแปลที่รักษารูปศัพทเดิม ทําใหผูที่ไมคุนเคยภาษาบาลีเขาใจยาก
ดังตัวอยาง “ยมกวรรค เร่ืองที่ ๗ พระเทวทัต” ที่ผูเขียนวิทยานิพนธยกมาเพื่อใหเห็นไดชัด ดังนี้

ผูใด มีกิเลสดุจน้ําฝาดยังไมออก ปราศจากทมะและสัจจะ จักนุงหมผากาสาวะ ผูนั้น
ยอมไมควรนุงหมผากาสาวะ สวนผูใด พึงเปนผูมีกิเลสดุจน้ําฝาดอันคายแลว ตั้งมั่นดีในศีล
ทั้งหลาย ประกอบดวยทมะและสัจจะ ผูนั้นแล ยอมควรนุงหมผากาสาวะ ๑๘

พระสูตรและอรรถกถาแปล

อ.บุคคลใด ผูมิใชผูมีกิเลสเพียงดังวาน้ําฝาดออกแลว ไปปราศแลว (ไปปราศ-ไม
ประกอบ-สลัด) จากทมะและสัจจะ จักนุงหม (ซึ่งผาอันบุคคลยอมแลวดวยน้ําฝาด) อ.
บุคคลนั้น ยอมไมควร เพื่ออันนุงหม ซึ่งผาอันบุคคลยอมแลวดวยน้ําฝาด สวนวา อ.บุคคล
ใด ผูมีกิเลสเพียงดังวาน้ําฝาดอันคายแลว เปนผูตั้งมั่นพรอมดวยดีแลว ในศีล ท. เปนผูเขา
ถึงแลว ดวยทมะและสัจจะ พึงเปน อ.บุคคลนั้นแล ยอมควรเพื่ออันนุงหม ซึ่งผาอันบุคคล
ยอมแลวดวยน้ําฝาด ดังนี้ ๑๙

พระธัมมปทัฏฐกถาแปล

                                                 
๑๘อรรถกถา พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ขุททกปาฐ ธรรมบท อุทาน อิติวุตตกะ สุตต

นิบาต เลม ๔๐ [CD-ROM], ๒๐๐๒. Abstract from : Free Tipitaka, ๑๑๓.
๑๙คณะกรรมการแผนกตํารา มหามกุฎราชวิทยาลัย, พระธัมมปทัฏฐกถาแปลภาค ๑,

พิมพคร้ังที่ ๗ (พระนคร : มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๐๓), ๑๗๑-๑๗๒.
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คนที่กิเลสครอบงําใจ
ไรการบังคับตนเองและไรสัตย
ถึงจะครองผากาสาวพัสตร
ก็หาคูควรไม,
ผูหมดกิเลส มั่นคงในศีล
รูจักบังคับตนเอง และมีสัตย
ควรครองผากาสาวพัสตรแทจริง ๒๐

พุทธวจนะในธรรมบท

ธรรมบทคาถาที่ยกมาเปรียบเทียบนี้ชวยแสดงใหเห็นวา “พุทธวจนะในธรรมบท” ฉบับ
ของ  เสฐียรพงษ วรรณปก ใชภาษาที่เขาใจงายและไพเราะกวาพระธรรมบทฉบับอ่ืน ๆ นอกจากนี้
ยังพบวามีการนําเสนอดวยกลวิธีอ่ืน เชน การซ้ําคํา เปนตน ดังตัวอยาง “พราหมณวรรค เร่ืองที่
๑๐ ชฎิลพราหมณ” ดังนี้

บุคคลยอมเปนพราหมณ ดวยชฎา ดวยโคตร ดวยชาติ หามิได, สัจจะและธรรมมีอยูใน
ผูใด ผูนั้นเปนผูสะอาด และผูนั้นเปนพราหมณ ๒๑

พระสูตรและอรรถกถาแปล

มิใชเพราะมุนชฎา มิใชเพราะโคตร
มิใชเพราะกําเนิด (ที่ดี) ที่ทําคนใหเปนพราหมณ
ใครก็ตามมีสัจจะและทรงธรรม
ยอมจะบริสุทธิ์ลํ้าและเปนพราหมณ ๒๒

พุทธวจนะในธรรมบท

                                                 
๒๐เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๑๑-๑๒.
๒๑อรรถกถา พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ขุททกปาฐ ธรรมบท อุทาน อิติวุตตกะ สุตต

นิบาต เลม ๔๓ [CD-ROM], ๒๐๐๒. Abstract from : Free Tipitaka, ๔๔๖.
๒๒เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๔๔๗.
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จากธรรมบทที่ยกมานั้นแสดงใหเห็นวา “พุทธวจนะในธรรมบท” ฉบับพิมพคร้ังที่ ๙
ของ เสฐียรพงษ วรรณปก มีสํานวนภาษาที่สละสลวย งดงาม นอกจากนั้นผูเขียนวิทยานิพนธ
ยังพบวามีการใชกลวิธีอ่ืน ๆ อีกดวย ไดแก การใชภาพพจนอุปมา อุปลักษณ การใชภาวะแยง
การกลาวซ้ํา การใชสัญลักษณ และการใชสัมผัส กลวิธีเหลานี้ชวยใหการนําเสนอเนื้อหานาสนใจ
ชวนติดตาม เปนที่นิยมอยางกวางขวาง

ดวยเหตุผลดังกลาวมานี้ทําใหผูเขียนวิทยานิพนธตองการศึกษา ๒ ประเด็นใหญ คือ
๑. เนื้อหาคําสอนในพระธรรมบทซึ่งเปนประโยชนตอคนโดยทั่วไป เชน การสอนเรื่อง

การปฏิบัติตัว การทําความดี การประพฤติธรรม และจะแบงคําสอนเปน ๒ หมวดใหญ ไดแก
๑.๑ คําสอนเพื่อสอนพระสงฆ
๑.๒ คําสอนที่ฆราวาสควรนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

๒. วิธีการนําเสนอเนื้อหาพระธรรมบท คือ ศึกษากลวิธีตาง ๆ ที่ เสฐียรพงษ วรรณปก
ใชแปลพระธรรมบทซึ่งมีผลทําให “พุทธวจนะในธรรมบท” ฉบับพิมพคร้ังที่ ๙ มีภาษาสละสลวย
งดงาม ทําใหนาอาน และจดจําไดงาย

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ
พระมหาสําเนียง เลื่อมใส ไดทําวิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา

วิชาภาษาสันสกฤต ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.
๒๕๓๔ เร่ือง การศึกษาเปรียบเทียบธรรมบทและภควัทคีตา โดยมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาแนวความ
คิดทางปรัชญาของพุทธศาสนาเถรวาท จากคัมภีรธรรมบท และศาสนาฮินดูจากคัมภีรภควัทคีตา

ผูเขียนวิทยานิพนธไดกลาวถึงจุดมุงหมายและลักษณะการประพันธธรรมบทไววาเปน
เทศนาประเภทรอยกรองของพระพุทธเจาที่ทรงแสดงแกบุคคลตางชั้นตางระดับ ตั้งแตบรรพชิต
คฤหัสถ นักปราชญ ชาวบานธรรมดา จนกระทั่งเด็กเล็ก ๆ ดังนั้น เนื้อหาธรรมะจึงมีหลายระดับทั้ง
สูงและต่ําคละกันไป ๒๓

พระมหาสําเนียง เลื่อมใส กลาวถึงอายุของพระธรรมบทวาไมสามารถกําหนดให
แนนอนได หากแตเชือ่ตามความเหน็ของพระพทุธโฆษาจารยวาเกดิขึน้เมือ่ทาํสงัคายนาพระไตรปฎก

                                                 
๒๓พระมหาสําเนียง เลื่อมใส, “การศึกษาเปรียบเทียบธรรมบทและภควัทคีตา” (วิทยา

นิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสันสกฤต ภาควิชาภาษาตะวันออก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๔), ๗.
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คร้ังแรก แลวทองจําเปนมุขปาฐะ มีการจารึกลงใบลานเมื่อประมาณ ๘๘-๗๖ ป กอนคริสตกาล
อันเปนรัชสมัยของพระเจาวัฏฏคามินีแหงศรีลังกา ๒๔

พระมหาสําเนียง เลื่อมใส กลาวถึงประวัติการแปลพระธรรมบทไวหลายสํานวนดวยกัน
ทั้งภาษาปรากฤต สันสกฤตผสม สันสกฤต และจีน สําหรับฉบับแปลภาษาไทยนั้นไดกลาวถึง
สํานวนของ เสฐียรพงษ วรรณปก ซึ่งจัดทําเปน ๓ ภาษา คือ ภาษาบาลี ภาษาไทย และภาษา
อังกฤษ พิมพเผยแพรคร้ังแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยมูลนิธิเสฐียรโกเศศและนาคะประทีป ไววาเปน
ฉบับที่ใชภาษาทันสมัยและอานเขาใจงายที่สุด ทั้งยังพิมพซ้ําอีกในปตอมาหลายครั้ง ๒๕

นอกจากนี้ พระมหาสําเนียง เลื่อมใส ยังกลาวถึงคุณลักษณะของพระธรรมบทไววา

พุทธศาสนาจึงมีพระสูตรบรรยายถึงเรื่องของกรรมโดยละเอียดชื่อวา ธรรมบท นี่เอง ซึ่ง
เปนคาถาสุภาษิตระบุวาเปนพระพุทธดํารัสของพระพุทธเจา สุภาษิตเหลานี้จะไดวางไว
อยางเกะกะก็หามิได หากถูกจัดวางไวเชื่อมโยงติดตอเปนความเดียวกันอยางเปนระเบียบ
และไพเราะที่สุด

การที่พระพุทธเจาทรงสงเสริมการรวบรวมและจัดรูปแบบคําสอนในรูปคาถา คงเปน
เพราะทรงเห็นวาคาถาเปนรูปแบบที่จะชวยกระตุนความสนใจในการศึกษาธรรม ชวยให
จดจําไดงาย เหมาะกับการศึกษาทองจําในครั้งนั้นและยังชวยใหหลักธรรมคําสอนดํารงอยู
อยางถูกตองเปนแบบเดียวกันไมตกหลนเปล่ียนแปลงไดงายเหมือนอยางรอยแกวนั่นเอง ๒๖

ผลการวจิยัสรปุไดวา ปรัชญาทัง้สองระบบมแีนวความคดิทางอภปิรัชญาตางกนั จงึทาํ
ใหทรรศนะทางญาณวทิยาและจรยิศาสตรตางกนัดวย ปรัชญาภควทัคตีายอมรบัอัตตาสงูสดุวาเปน
ส่ิงทีค่วบคมุธรรมชาตทิัง้หมด ขณะทีพ่ทุธปรชัญาปฏเิสธเรือ่งนี ้ สําหรบัทรรศนะทางญาณวทิยานัน้
ปรัชญาทัง้สองระบบมสีวนคลายคลงึกนับางวาความไมรู (อวทิยา) เปนสาเหตใุหเกดิกรรม และ
มนษุยควรกาํจดัความไมรูนัน้เสยี ซึง่วธิกีารกาํจดัความไมรูนัน้พทุธปรชัญาสอนใหมนษุยใชปญญา
ทีเ่กดิขึน้ในตวัเอง แตภควทัคตีาจะสอนใหมนษุยยดึพระผูเปนเจาเปนศนูยกลาง

สวนแนวความคิดทางจริยศาสตร ปรัชญาทั้งสองระบบสอนตรงกันวากรรมเกิดจาก
เจตนาและผูทํากรรมใดยอมไดรับผลของกรรมนั้น ตางกันแตวาภควัทคีตาสอนใหมนุษยมีเจตนา

                                                 
๒๔พระมหาสําเนียง เลื่อมใส, “การศึกษาเปรียบเทียบธรรมบทและภควัทคีตา”, ๙.
๒๕เร่ืองเดียวกัน, ๑๕.
๒๖เร่ืองเดียวกัน, ๑๘.
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มุงตอพระผูเปนเจาจึงจะเปนกรรมดี แตพุทธปรัชญาสอนวาเจตนาที่มาจากการละกิเลสเปนเหตุให
เกิดกรรมดี อยางไรก็ตาม ปรัชญาทั้งสองระบบตางมีความเห็นรวมกันวาธรรมชาติแหงความจริง
สูงสุดนั้น มีลักษณะเปนความสงบสูงสุด เปนบรมสุข และเปนสภาวะที่ไมตองกลับมาเกิดอีก ๒๗

ชลธิรา กลัดอยู ๒๘ ไดศึกษาเรื่อง “คาถาธรรมบทและอรรถกถาธรรมบท” ผลการศึกษา
สรุปไดวาอรรถกถาธรรมบทมีทั้งสิ้น ๓๐๒ เร่ือง นอกจากธรรมบทฉบับภาษาบาลีแลวยังปรากฏ
ฉบับภาษาจีนและธิเบตดวย โดยฉบับภาษาจีนแบงออกเปน ๓๙ วรรค ๕๐๐ คาถา

พระธรรมบทเปนคัมภีรที่ไดรับความนิยมอยางแพรหลายทั้งชาวตะวันออกและชาว
ตะวันตก ทําใหมีฉบับแปลสํานวนตาง ๆ มากมาย ฉบับภาษาอังกฤษที่เกาที่สุด เชน ของเฟาสบอล
(๑๘๖๕) แมกซมุลเลอร (๑๘๗๐) เจมสเกรย (๑๘๘๑) เปนตน

ชลธิรา กลัดอยู ไดใหความเห็นวาพระธรรมบทไมนาจะเปนพุทธวจนะแทจริงทั้งหมด
แตนาจะมีการแตงเสริมข้ึนในภายหลัง และพระพุทธโฆษาจารยไมนาจะเปนผูรจนาอรรถกถา
ประกอบคาถาเพราะมีสํานวนแตกตางจากคัมภีรวิสุทธิมรรคอยางมาก แตผูแตงอรรถกถาธรรมบท
นาจะเปนกวีนิรนาม ซึ่งแตงขึ้นราว พ.ศ.๔๕๐

นอกจากนี้ยังกลาววาพระธรรมบทเปนจดหมายเหตุบันทึกประวัติพุทธศาสนาที่สําคัญ 
เชน ภาพสะทอนสังคมและวัฒนธรรม บรรยากาศทางสังคม สถานภาพของชนชั้นตาง ๆ เปนตน

นิยะดา เหลาสุนทร ไดศึกษาที่มาของโคลงโลกนิติ ซึ่งสามารถสรุปไดวาโคลงโลกนิติ
ไดรับอิทธิพลจากพระธรรมบท ๑๒ หมวด ดังตัวอยางตอไปนี้

๏ คนพาลผูบาปแท ทุรจิตร
ไปสูหาบัณฑิต ค่ําเชา
ฟงธรรมอยูเนืองนิจ บทราบ ใจนา
คือจหวักตักเขา หอนรูรศแกง

                                                 
๒๗พระมหาสําเนียง เลื่อมใส, “การศึกษาเปรียบเทียบธรรมบทและภควัทคีตา”, บทคัด

ยอ.
๒๘ชลธิรา กลัดอยู, “คาถาธรรมบทและอรรถกถาธรรมบท,” เมืองโบราณ ๒, ๑

(ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๑๘) : ๒๙-๓๙.
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โคลงโลกนิติบทนี้มีเนื้อความสอดคลองกับพระธรรมบท ในพาลวรรคที่กลาววา “ถาคน
พาลเขาไปนั่งใกลบัณฑิตอยูแมจนตลอดชีวิต เขายอมไมรูธรรมเหมือนทัพพีไมรูรสแกง ฉะนั้น” ๒๙

๏ มีอายุศมรอยหนึ่ง นานนัก
ปญจางศิกศีลจัก ไปรู
ขวบเดียวเด็กรูรัก- ษานิจ ศีลนา
พระบันทูลวาผู เด็กนั้นเกิดศรี

โคลงโลกนิติบทนี้มีเนื้อความสอดคลองกับพระธรรมบท ในสหัสวรรคที่กลาววา
“ก็บุคคลผูมีศีลเพงพินิจ มีชีวิตอยูวันเดียว ประเสริฐกวาบุคคลผูทุศีล มีจิตไมมั่นคง มีชีวิตอยูตั้ง
รอยป” ๓๐

๏ ผจญคนโกรธดวย ไมตรี
ผจญหมูทรชนดี ตอต้ัง
ผจญคนโลภมี ทรัพยแผ เผื่อนา
ผจญอัสวใหยั้ง หยุดดวยสัตยา

โคลงโลกนิติบทนี้มีเนื้อความสอดคลองกับพระธรรมบท ในโกธวรรคที่กลาววา “พึงชนะ
คนโกรธดวยความไมโกรธ พึงชนะคนชั่วดวยความดี พึงชนะคนตระหนี่ดวยการให พึงชนะคนพูด
เท็จดวยคําสัตย” ๓๑

ความมุงหมายของการศึกษา
๑. เพื่อศึกษาเนื้อหาคําสอนที่ปรากฏในเรื่อง “พุทธวจนะในธรรมบท” ฉบับพิมพครั้งที่

๙ ของ เสฐียรพงษ วรรณปก
๒. เพื่อศึกษาวิธีการนําเสนอเนื้อหาพระธรรมบท ในเรื่อง “พุทธวจนะในธรรมบท” ฉบับ

พิมพคร้ังที่ ๙ ของ เสฐียรพงษ วรรณปก

                                                 
๒๙นิยะดา เหลาสุนทร, โคลงโลกนิติ : การศึกษาที่มา, พิมพครั้งที่ ๓ (กรุงเทพ : แมคํา

ผาง, ๒๕๔๒), ๖๓.
๓๐เร่ืองเดียวกัน, ๗๔-๗๕.
๓๑เร่ืองเดียวกัน, ๘๔.
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สมมติฐานของการศึกษา
พุทธวจนะในธรรมบท ฉบับพิมพคร้ังที่ ๙ ของ เสฐียรพงษ วรรณปก เปนที่นิยมอยาง

กวางขวางเพราะมีเนื้อหาคําสอนที่เปนประโยชนและมีสํานวนภาษาสละสลวย

ขอบเขตของการศึกษา
ศึกษาเนื้อหาคําสอนและวิธีการนําเสนอเนื้อหาใน “พุทธวจนะในธรรมบท” ฉบับพิมพ

คร้ังที่ ๙ ของ เสฐียรพงษ วรรณปก

วิธีการศึกษาคนควา
๑. รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวกับพระธรรมบททั้งหมด
๒. ศึกษาหนังสือ วิทยานิพนธ เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเร่ืองที่จะศึกษาเพื่อ

นํามาเปนขอมูลเบ้ืองตนในการวิจัย
๓. วิเคราะหขอมูลทั้งหมด

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
๑. ไดเห็นคุณคาของ “พุทธวจนะในธรรมบท” ของ เสฐียรพงษ วรรณปก อยางแจมชัด
๒. ไดชวยเผยแพรคุณคาของพระธรรมบทใหกวางขวางตอไป
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บทท่ี ๒

ท่ีมาของพระธรรมบท

ท่ีมาและประวัติการรวบรวมพระธรรมบท
พระไตรปฎกแบงออกเปน ๓ สวนหลัก คือ พระวินัยปฎก พระสุตตันตปฎก และพระ

อภิธรรมปฎก ในพระสุตตันตปฎกแบงออกเปนนิกายใหญ ๔ นิกาย คือ ทีฆนิกาย มัชฌิมนิกาย
อังคุตตรนิกาย และขุททกนิกาย ๑

คาถาธรรมบทปรากฏอยูในพระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เชื่อกันตั้งแตสังคายนาพระ
ไตรปฎกครั้งที่ ๑ สมัยพระเจาวัฏฏคามินีแหงศรีลังกา ประมาณ พ.ศ. ๔๕๕-๔๖๗ แลววาธรรมบท
เปนพระพุทธวจนะ

คัมภีรมิลินทปญหาซึ่งเปนคัมภีรที่แตงราวตนคริสตศตวรรษ ไดอางถึงพระธรรมบท
แสดงวาพระธรรมบทตองรูจักกันแพรหลายกอนการแตงคัมภีรมิลินทปญหา ซึ่งนาจะเปนเวลาใกล
กับการสังคายนาพระไตรปฎกครั้งที่ ๑

ตอมามีการแตงธัมมบทอัฏฐกถา (Dhammapada At ฺt ฺhakathã) หรืออรรถกถาธรรมบท
ซึ่งเชื่อกันวาผูแตงคือพระพุทธโฆษาจารยผูมีชื่อเสียงเมื่อราว พ.ศ. ๙๔๓ พระพุทธโฆษาจารยได
แตงอรรถกถาหลายเลม เลมที่ไดรับการยกยอง ไดแก คัมภีรวิสุทธิมรรค อยางไรก็ตามสํานวน
ภาษาในอรรถกถาธรรมบทดอยกวาในคัมภีรวิสุทธิมรรคมาก ดวยเหตุนี้จึงยังไมเปนที่ยอมรับกัน
โดยทั่วไปวาพระพุทธโฆษาจารยเปนผูแตงอรรถกถาธรรมบท ๒

                                                 
๑ชลธิรา กลัดอยู, “คาถาธรรมบทและอรรถกถาธรรมบท,” เมืองโบราณ ๒, ๑ (ตุลาคม-

ธันวาคม ๒๕๑๘) : ๒๙.
๒S. Radhakrishnan, “Introduction,” The Dhammapada, ๓rd ed. (London :

Oxford University Press, ๑๙๖๘), ๓.
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ผูที่เชื่อวาพระพุทธโฆษาจารยเปนผูแตงอรรถกถาธรรมบท สันนิษฐานเรื่องระยะเวลาที่
แตงไวตาง ๆ กัน เชน หนังสือพระธัมมปทัฏฐกถาแปล กลาววาแตงขึ้น พ.ศ. ๙๕๒ ๓ และ Fredrich
Max Müller กลาววาแตงขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๙๖๓ ๔ เปนตน

ผูเขียนวิทยานิพนธไดนํารายละเอียดเนื้อเรื่องอรรถกถาธรรมบท จากหนังสือพระสูตร
และอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ธรรมบท มาเพื่อแสดงที่มาของคาถาธรรมบท ดังนี้

๑. ยมกวรรค (อรรถกถา ๑๔ เร่ือง)
ยมกวรรค เร่ืองที่ ๑ เร่ืองพระจักขุปาลเถระ
พระจักขุบาลบําเพ็ญสมณธรรมโดยถือเนสัชชิกธุดงค ๕ จนตาบอดพรอมกับบรรลุเปน

อรหัตผลสุกขวิปสสโก ๖ ภิกษุโจษกันถึงบุพกรรมของพระจักขุบาลวาเปนเพราะเหตุใดตาจึงบอด
พระพุทธเจาจึงเลาบุพกรรมของพระจักขุบาลแกภิกษุทั้งหลายวาในอดีตชาติพระจักขุบาลปรุง    
ยาพิษหยอดตาผูอ่ืน ทําใหผูอ่ืนตาบอด พรอมตรัสภาษิตวา

ใจเปนผูนําสรรพสิ่ง
ใจเปนใหญ (กวาสรรพสิ่ง)
สรรพสิ่งสําเร็จไดดวยใจ
ถาพูดหรือทําสิ่งใดดวยใจชั่ว
ความทุกขยอมติดตามตัวเขา
เหมือนลอหมุนเตาตามเทาโค ๗

                                                 
๓คณะกรรมการแผนกตํารา มหามกุฎราชวิทยาลัย, พระธัมมปทัฏฐกถาแปลภาค ๑,

พิมพคร้ังที่ ๗  (พระนคร : มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๐๓), ๑.
๔F.Max Müller, “Introduction,” The Dhammapada : A Collection of Verses

(Delhi : Motilal Banarsidass, ๑๙๗๓), xxxix.
๕องคแหงภกิษผูุถอืการนัง่เปนวตัร คอื นัง่ ยนื เดนิ เทานัน้ ไมนอน (ขอ ๑๓ ในธดุงค ๑๓)
๖พระผูสําเร็จพระอรหันต โดยเจริญวิปสสนาลวน มิไดทรงคุณวิเศษอยางอื่น เชน ฌาน

สมาบัติ อภิญญาสมาบัติ เปนตน
๗เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, พิมพครั้งที่ ๙ (กรุงเทพ : ธรรมสภาและ

สถาบันบันลือธรรม, ๒๕๔๔), ๓.
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ยมกวรรค เร่ืองที่ ๒ เร่ืองมัฏฐกุณฑลี
มฏัฐกณุฑลเีปนบตุรของอทนินปพุพกพราหมณผูตระหนีถ่ีเ่หนยีว เมือ่มฏัฐกณุฑลปีวย

หนกั พราหมณไมยอมรักษาเพราะกลวัเสยีทรพัยจนบตุรตาย บตุรไปเกดิในดาวดงึสเทวโลก เพราะ
อํานาจของการระลกึถงึพระพทุธเจาเปนพทุธานสุติ ภายหลงัพระพทุธเจาเสดจ็ไปโปรดทัง้มฏัฐกณุฑลี
เทพบตุร และอทินนปุพพกพราหมณจนบรรลุโสดาปตติผล โดยพระพุทธเจาไดกลาวภาษติวา

ใจเปนผูนําสรรพสิ่ง
ใจเปนใหญ (กวาสรรพสิ่ง)
สรรพสิ่งสําเร็จไดดวยใจ
ถาพูดหรือทําสิ่งใดดวยใจบริสุทธิ์
ความสุขยอมติดตามเขา
เหมือนเงาติดตามตน ๘

ยมกวรรค เร่ืองที่ ๓ เร่ืองพระติสสเถระ
พระติสสเถระบวชเมื่อตอนแก ถือตัววาเปนพระญาติวงศของพระพุทธเจา มีความ

เยอหยิ่งตอภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายและพระพุทธเจาตักเตือนเทาไรก็ไมเชื่อฟง ยังคงถือทิฏฐิ
มานะ พระพุทธเจาจึงตรัสภาษิตวา

ใครมัวคิดอาฆาตวา
“มันดาเรา มันทํารายเรา
มันเอาชนะเรา มันขโมยของเรา”
เวรของเขาไมมีทางระงับ,
ใครไมคิดอาฆาตวา
“มันดาเรา มันทํารายเรา
มันเอาชนะเรา มันขโมยของเรา”
เวรของเขายอมระงับ ๙

                                                 
๘เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๔.
๙เร่ืองเดียวกัน, ๕-๖.
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ยมกวรรค เร่ืองที่ ๔ เร่ืองความเกิดขึ้นของนางกาลียักษิณี
หญิง ๒ คนติดตามจองเวรกันหลายชาติ จนชาติปจจุบันผูหนึ่งเกิดเปนสตรี ผูหนึ่งเกิด

เปนนางกาลียักษิณี พระพุทธเจาไดตรัสหามนางกาลียักษิณี และตรัสภาษิตสอนทั้ง ๒ วา
แตไหนแตไรมา ในโลกนี้
เวรไมมีระงับดวยการจองเวร
มีแตระงับดวยการไมจองเวร
นี้เปนกฎเกณฑตายตัว ๑๐

ยมกวรรค เร่ืองที่ ๕ เร่ืองภิกษุชาวเมืองโกสัมพี
ภิกษชุาวเมอืงโกสมัพเีหลาพระธรรมกถกึ และพระวนิยัธรทะเลาะแตกแยกกนั ไมยอม

กระทาํสงัฆกรรมรวมกนั แมพระพทุธเจาตรสัหามพรอมแสดงลฏกกิชาดก ๑๑ และวฏัฏกชาดก ๑๒

ภิกษทุัง้หลายกไ็มเชือ่ฟง พระพทุธเจาจงึหลกีไปอยูในปา
เหลาอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายบังคับใหภิกษุขอขมาพระพุทธเจา เมื่อพระพุทธเจาเสด็จ

กลับมา พระองคจึงตรัสภาษิตวา
คนทั่วไปมักนึกไมถึงวา ตนกําลังพินาศ
เพราะวิวาททุมเถียงกัน
สวนผูรูความจริงเชนนั้น
ยอมไมทะเลาะกันอีกตอไป ๑๓

ยมกวรรค เร่ืองที่ ๖ เร่ืองจุลกาลและมหากาล
มหากาลและจุลกาล ๒ พี่นองไดออกบวช พระมหากาลเถระบรรลุอรหัตผล สวนพระ

จุลกาลถูกภรรยาทั้ง ๒ จับสึกโดยเปลื้องผากาสาวะ ภิกษุทั้งหลายเกรงวาพระมหากาลเถระจักโดน
ภรรยาจับสึกเชนนั้นบาง พระพุทธเจาจึงตรัสภาษิตวา

                                                 
๑๐เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๗.
๑๑ชาดกเรื่องนี้เปนเรื่องนางนกไซที่ฆาพญาชางไดแมมีกําลังเพียงนอย
๑๒ชาดกเรื่องนี้เปนเรื่องฝูงนกกระจาบที่แตกความสามัคคีกัน ถูกบุตรนายพรานดักจับ

ไดหมดทั้งฝูง
๑๓เร่ืองเดียวกัน, ๘.
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มารยอมสามารถทําลายบุคคล
ผูตกเปนทาสของความสวยงาม
ไมควบคุมการแสดงออก
ไมรูประมาณในโภชนาหาร
เกียจครานและออนแอ
เหมือนลมแรงพัดโคนตนไมที่ไมแข็งแรง,
มารยอมไมสามารถทําลายบุคคล
ผูไมตกเปนทาสของความสวยงาม
รูจักควบคุมการแสดงออก
รูประมาณในโภชนาหาร
มีศรัทธา และมีความขยันหมั่นเพียร
เหมือนลมไมสามารถพัดโคนภูเขา ๑๔

ยมกวรรค เร่ืองที่ ๗ เร่ืองพระเทวทัต
ชาวบานหมูมากลงมติถวายผาเนื้อดีแกพระเทวทัต ภิกษุทั้งหลายโจษกันวาผานั้นไม

เหมาะแกพระเทวทัตหากแตเหมาะสมกับพระอัครสาวก พระพุทธเจาจึงตรัสฉัททันตชาดก ๑๕

พรอมภาษิตวา
คนที่กิเลสครอบงําใจ
ไรการบังคับตนเองและไรสัตย
ถึงจะครองผากาสาวพัสตร
ก็หาคูควรไม,
ผูหมดกิเลส มั่นคงในศีล
รูจักบังคับตนเอง และมีสัตย
ควรครองผากาสาวพัสตรแทจริง ๑๖

                                                 
๑๔เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๙-๑๐.
๑๕ชาดกเรื่องนี้เปนเรื่องของพญาชางฉัททันตเห็นผากาสาวะที่นายโสณุตระพรานนุงหม

จึงไมกลาทําราย ดวยคิดวาผูใชสอยผากาสาวะ พึงงดเวนจากทุจริตได
๑๖เร่ืองเดียวกัน, ๑๑-๑๒.
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ยมกวรรค เร่ืองที่ ๘ เร่ืองสญชัย
พระอัครสาวกทั้งสอง เมื่อบรรลุอรหัตผลแลวปรารถนาจะใหสญชัยปริพาชกออกบวช

ดวย ไดพยายามชักชวนสญชัยปริพาชก แตสญชัยปริพาชกกลาววาเมื่อคนโงมากกวาคนฉลาด ก็
ใหคนโงมาหาตน คนฉลาดไปหาพระสมณโคดม พระพุทธเจาทรงทราบความแลวจึงตรัสภาษิตวา

ผูใดเห็นสิ่งที่ไมเปนสาระ วาเปนสาระ
เห็นสิ่งที่เปนสาระ วาไรสาระ
ผูนั้นมีความคิดผิดเสียแลว
ยอมไมประสบสิ่งที่เปนสาระ,
ผูที่เขาใจสิ่งที่เปนสาระ วาเปนสาระ
และส่ิงที่ไรสาระวาไรสาระ
มีความคิดเห็นชอบ
ยอมประสบสิ่งที่เปนสาระ ๑๗

ยมกวรรค เร่ืองที่ ๙ เร่ืองพระนันทเถระ
พระนันทะเปนพระภาดาของพระผูมีพระภาคออกบวชเพราะเกรงพระทัย ภายหลังพระ

พุทธเจาฉวยพระหัตถนําไปยังดาวดึงสเทวโลก พระนันทะจึงบรรลุอรหัตผล ภิกษุทั้งหลายโจษกัน
วาพระนันทะคงมีความปรารถนาในนางอัปสร พระพุทธเจาจึงตรัสภาษิตวา

เรือนที่มุงไมเรียบรอย
ฝนยอมไหลยอยเขาได
ใจที่ไมอบรมฝกหัด
ราคะกําหนัดยอมครอบงํา,
เรือนที่มุงเรียบรอย
ฝนยอมไหลยอยเขาไมได
ใจที่อบรมเปนอยางดี
ราคะไมมีวันเขาครอบงํา ๑๘

                                                 
๑๗เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๑๓-๑๔.
๑๘เร่ืองเดียวกัน, ๑๕-๑๖.
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ยมกวรรค เร่ืองที่ ๑๐ เร่ืองนายจุนทสูกริก
นายจุนทสูกริกฆาสุกรเลี้ยงชีพตลอด ๕๕ ป ในที่สุดผลกรรมเขาสนองตองทรมานถึง ๗

วันกอนตาย ตายแลวไปเกิดในอเวจีมหานรก ภิกษุทั้งหลายโจษกัน พระพุทธเจาจึงตรัสภาษิตวา
คนทําชั่วยอมเศราโศกในโลกนี้
คนทําชั่วยอมเศราโศกในโลกหนา
คนทําชั่วยอมเศราโศกในโลกทั้งสอง
คนทําชั่วยอมเศราโศกเดือดรอนยิ่งนัก
เมื่อมองเห็นแตกรรมชั่วของตน ๑๙

ยมกวรรค เร่ืองที่ ๑๑ เร่ืองธัมมิกอุบาสก
ธัมมิกอุบาสกตายแลวไปเกิดในสวรรคชั้นดุสิต ภิกษุโจษกันเรื่องกุศลแหงธัมมิกอุบาสก

พระพุทธเจาจึงตรัสภาษิตวา
คนทําดียอมราเริงในโลกนี้
คนทําดียอมราเริงในโลกหนา
คนทําดียอมราเริงในโลกทั้งสอง
คนทําดียอมราเริง เบิกบานใจยิ่งนัก
เมื่อมองเห็นแตกรรมบริสุทธิ์ของตน ๒๐

ยมกวรรค เร่ืองที่ ๑๒ เร่ืองพระเทวทัต
พระเทวทัตกระทําอนันตริยกรรมตกลงสูอเวจีมหานรก ภิกษุทั้งหลายกลาวโจษกันวา

พระเทวทัตตองทุกขทั้งในขณะมีชีวิตอยูและขณะตายแลว พระพุทธเจาจึงตรัสภาษิตวา
คนทําชั่วยอมเดือดรอนในโลกนี้
คนทําชั่วยอมเดือดรอนในโลกหนา
คนทําชั่วยอมเดือดรอนในโลกทั้งสอง
เมื่อคิดไดวา ตนทําแตกรรมชั่ว
ตายไปเกิดในทุคติ ยิ่งเดือดรอนหนักขึ้น ๒๑

                                                 
๑๙เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๑๗.
๒๐เร่ืองเดียวกัน, ๑๘.
๒๑เร่ืองเดียวกัน, ๑๙.
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ยมกวรรค เร่ืองที่ ๑๓ เร่ืองนางสุมนาเทวี
นางสุมนาเทวีบุตรสาวคนเล็กของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เปนพระอริยบุคคลชั้นพระ

สกิทาคามี เมื่อใกลตายไดเรียกอนาถบิณฑิกเศรษฐีวา “นองชาย” เพราะอนาถบิณฑิกเศรษฐีเปน
พระอริยบุคคลชั้นพระโสดาบันเทานั้น อนาถบิณฑิกเศรษฐีมีความเสียใจคิดวาบุตรสาวเพอดวย
พิษไข เขาเฝาพระพุทธเจาเพื่อกราบทูล พระพุทธเจาจึงตรัสแสดงภูมิธรรมและภพเกิดของนาง
อนาถบิณฑิกเศรษฐีจึงกลาววานางเปนสุขในโลกทั้งสอง พระพุทธเจาจึงตรัสภาษติวา

คนทําดียอมสุขใจในโลกนี้
คนทําดียอมสุขใจในโลกหนา
คนทําดียอมสุขใจในโลกทั้งสอง
เมื่อคิดวาตนไดทําแตบุญกุศล ยอมสุขใจ
ตายไปเกิดในสุคติ ยิ่งสุขใจยิ่งขึ้น ๒๒

ยมกวรรค เร่ืองที่ ๑๔ เร่ืองภิกษุ  ๒ สหาย
ภิกษุ ๒ รูปเปนสหายกัน รูปหนึ่งถือทางวิปสสนาธุระบรรลุอรหัตผลมีลูกศิษยมากมาย

อีกรูปหนึ่งถือทางคันถธุระ เชี่ยวชาญพระไตรปฎก หากแตมิอาจยังคุณวิเศษใด ๆ ใหเกิดแกตนได
ภิกษุปุถุชนมีความริษยาพระเถระขีณาสพจึงทาทายตอบปญหาธรรม พระพุทธเจาเสด็จไปยังที่นั้น
แลวตรัสถามเรื่องการปฏิบัติ มีคําถามเรื่องรูปฌาน อรูปฌาน เปนตน ภิกษุขีณาสพตอบปญหานั้น
ไดทั้งสิ้น แตภิกษุปุถุชนตอบปญหาไมไดเลย พระพุทธเจาจึงตรัสภาษิตวา

คนที่ทองจําตําราไดมาก
แตมัวประมาทเสีย ไมทําตามคําสอน
ยอมไมไดรับผลที่พึงไดจากการบวช
เหมือนเด็กเลี้ยงโค นับโคใหคนอื่นเขา,
ถึงจะทองจําตําราไดนอย
แตประพฤติชอบธรรม
ละราคะ โทสะ และโมหะได
รูแจงเห็นจริง มีจิตหลุดพน
ไมยึดมั่น ถือม่ัน ทั้งปจจุบันและอนาคต

                                                 
๒๒เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๒๐.
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เขายอมไดรับผลที่พึงไดจากการบวช ๒๓

๒. อัปปมาทวรรค (อรรถกถา ๙ เร่ือง)
อัปปมาทวรรค เร่ืองที่ ๑ เร่ืองพระนางสามาวดี
พระนางสามาวดีถูกพระนางมาคันทิยาสุมไฟคลอกตายในตําหนักพรอมหญิงบริวารทั้ง 

๕๐๐ เหลาญาติของพระนางมาคันทิยาจึงถูกพระเจาอุเทนลงโทษโดยจุดไฟสุมไวเบื้องบน คราด
ดวยไถเหล็ก พระนางมาคันทิยาถูกจับเชือดเนื้อลงทอดแลวปอนเนื้อตัวเองใหกิน ภิกษุทั้งหลาย
โจษกันวาในคนเหลานั้น ใครไดชื่อวามีชีวิต ใครไดชื่อวาตายแลว พระพุทธเจาจึงตรัสภาษิตวา

ความไมประมาท เปนทางอมตะ
ความประมาท เปนทางแหงความตาย
ผูไมประมาท ไมมีวันตาย
ผูประมาท ถึงมีชีวิตอยูก็เหมือนคนตายแลว,
บัณฑิตรูขอแตกตาง
ระหวางความประมาทกับความไมประมาท
จึงยินดีในความไมประมาท
อันเปนแนวทางของพระอริยะ,
ทานผูฉลาดเทานั้น หมั่นเจริญกรรมฐาน
มีความเพียรมั่นอยูเปนนิจศีล
บรรลุพระนิพพานอันเปนสภาวะที่สูงสง
อิสระจากกิเลสเครื่องผูกมัด ๒๔

อัปปมาทวรรค เร่ืองที่ ๒ เร่ืองกุมภโฆสก
ราชคฤหเศรษฐีและภรรยาตายดวยโรคระบาดทิ้งสมบัติ ๔๐ โกฏิไวใหแกบุตรชายชื่อ

กุมภโฆสก เมื่อถึงวัยหนุมบุตรชายไดกลับมาใชสอยทรัพยนั้น แตคํานึงอยูวาตนไรที่พึ่ง หากนํา
ทรัพยนั้นข้ึนมา อันตรายจักมีแกตน กุมภโฆษกจึงทําทีเปนคนยากจนเที่ยวรับจางชาวเมืองทํางาน

                                                 
๒๓เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๒๑-๒๒.
๒๔เร่ืองเดียวกัน, ๒๕-๒๗.
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กุลี ภายหลังพระเจาพิมพิสารทราบความไดตั้งเขาไวในตําแหนงเศรษฐี จากนั้นพระเจาพิมพิสาร
เขาเฝาเพื่อกราบทูลเร่ืองดังกลาวแกพระพุทธเจา พระพุทธเจาจึงตรัสภาษิตวา

ยศยอมเจริญแกผูขยัน
มีสติ มีการงานสะอาด
ทํางานดวยความรอบคอบระมัดระวัง
เปนอยูโดยชอบธรรม ไมประมาท ๒๕

อัปปมาทวรรค เร่ืองที่ ๓ เร่ืองพระจูฬปนถกเถระ
พระจูฬปนถกเถระนองชายของพระมหาปนถกเถระ มีปญญาทึบมิอาจทองสาธยาย

มนตแมเพียงบทเดียวได พระพี่ชายจึงทําเปนโกรธขับไลไปเสีย พระพุทธเจาไดรับพระจูฬปนถก
เถระเขาสูสํานักสอนกรรมฐานโดยใหถูผากัมพล ที่สุดพระจูฬปนถกบรรลุเปนพระอรหัตผล ภิกษุทั้ง
หลายโจษกันถึงความนาอัศจรรยในการบรรลุธรรมของพระจูฬปนถก พระพุทธเจาจึงตรัสภาษิตวา

ดวยความขยัน ดวยความไมประมาท
ดวยความสํารวมระวัง และดวยการขมใจตนเอง
ผูมีปญญาควรสรางเกาะ (ที่พึ่ง) แกตน
ที่หวงน้ํา (กิเลส) ไมสามารถทวมได ๒๖

อัปปมาทวรรค เร่ืองที่ ๔ เร่ืองพาลนักษัตร
ในนครสาวัตถีเมื่อถึงนักษัตรของพวกคนพาลแลว ชนเหลานั้นยอมทาตัวดวยมูตรและ

คูถ เที่ยวเคาะประตูบานชนเหลาอื่นกลาวคําหยาบคายต่ําชา ชนเหลาอื่นทนไมไดจึงใหทรัพยเพื่อ
คนพาลจักไดไปเสียใหพน พระพุทธเจาทราบความจึงกลาวภาษิตวา

คนพาล ทรามปญญา
มักมัวประมาทเสีย
สวนคนฉลาด ยอมรักษาความไมประมาท
เหมือนรักษาทรัพยอันประเสริฐ,

                                                 
๒๕เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๒๘.
๒๖เร่ืองเดียวกัน, ๒๙.
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พวกเธออยามัวประมาท
อยามัวเอาแตสนุกยินดีในกามคุณอยูเลย
ผูไมประมาท เพงพินิจตามความเปนจริงเทานั้น
จึงจะบรรลุถึงความสุขอันไพบูลยได ๒๗

อัปปมาทวรรค เร่ืองที่ ๕ เร่ืองพระมหากัสสปเถระ
พระมหากัสสปเถระเจริญอาโลกกสิณ ๒๘ ตรวจดูสัตวทั้งหลายผูประมาทและไม

ประมาท  ซึ่งจุติและเกิดในที่ทั้งหลายดวยทิพพจักษุ พระพุทธเจาตรัสหามพระมหาเถระเพราะ
ไมใชวิสัยของพระอรหันตสาวก หากแตเปนวิสัยของพระพุทธเจาเทานั้น แลวตรัสภาษิตวา

เมื่อใดบัณฑิตกําจัดความประมาทดวยความไมประมาท
เมื่อนั้นเขานับวาไดข้ึนสู “ปราสาทคือปญญา”
ไรความเศราโศก สามารถมองเห็นประชาชน ผูโงเขลา
ผูยังตองเศราโศกอยู เหมือนคนยืนบนยอดเขา
มองลงมาเห็นฝูงชนที่ยืนอยูบนพื้นดินฉะนั้น ๒๙

อัปปมาทวรรค เร่ืองที่ ๖ เร่ืองภิกษุ  ๒  สหาย
ภิกษุ ๒ รูปบวชอยูดวยกัน รูปหนึ่งมีความประมาท เกียจคราน ไมบําเพ็ญสมณธรรม

อีกรูปหนึ่งไมมีความประมาท ขยัน พยายามบําเพ็ญสมณธรรมจนบรรลุอรหัตผล พระพุทธเจาได
กลาวยกยองภิกษุผูไมประมาท และติเตียนภิกษุผูประมาท จากนั้นตรัสภาษิตวา

ผูมีปญญามักไมประมาท เมื่อคนอ่ืนพากันประมาท
และต่ืน เมื่อคนอื่นหลับอยู
เขาจึงละทิ้งคนเหลานั้นไปไกล
เหมือนมาฝเทาเร็ว วิ่งเลยมาแกลบฉะนั้น ๓๐

                                                 
๒๗เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๓๐-๓๑.
๒๘กสิณแสงสวาง การเจริญสมถกรรมฐานตั้งใจเพงแสงสวางเปนอารมณ (ขอ ๙ ใน

กสิณ ๑๐)
๒๙เร่ืองเดียวกัน, ๓๒.
๓๐เร่ืองเดียวกัน, ๓๓.
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อัปปมาทวรรค เร่ืองที่ ๗ เร่ืองทาวสักกะ
พระพุทธเจาไดกลาวถึงคุณธรรมของทาวสักกะที่ยังผลใหไดเปนใหญในสวรรค วาเปน

เพราะทาวสักกะมีความไมประมาทอยูเปนนิตย พรอมตรัสภาษิตวา
ทาวมฆวานไดเปนใหญกวาทวยเทพ
เพราะผลของความไมประมาท
บัณฑิตจึงสรรเสริญความไมประมาท
และติเตียนความประมาททุกเมื่อ ๓๑

อัปปมาทวรรค เร่ืองที่ ๘ เร่ืองภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง
ภิกษรูุปหนึง่พยายามบาํเพญ็สมณธรรมแตไมอาจบรรลอุรหตัผล จงึเตรยีมตวัเดนิทางไป

เขาเฝาพระพทุธเจาเพือ่ขอกรรมฐาน ระหวางทางเหน็ไฟไหมปาไดเกดิธรรมสงัเวชแลว พระพทุธเจา
จงึเปลงฉพัพรรณรงัสไีปปรากฏเฉพาะหนา แลวตรสัภาษติวา

ภิกษุผูยินดีในความไมประมาท
เห็นภัยในความประมาท
ยอมเผากิเลสเครื่องผูกมัดได
เหมือนไฟเผาเชื้อทุกชนิด ๓๒

อัปปมาทวรรค เร่ืองที่ ๙ เร่ืองพระติสสเถระผูมีปกติอยูในนิคม
พระติสสเถระชาวเมืองสาวัตถีเปนผูมีความขวนขวายนอย ถือเพียงอาหารภิกขาจารที่

ไดในเรือนแหงญาติของตนเทานั้น แมใคร ๆ กระทําทานอันยิ่งเพียงใด พระติสสเถระก็ไมเคยเขารับ
ภิกขาจารจากที่นั้นเลย ภิกษุทั้งหลายโจษกันวาพระติสสเถระหมกมุนอยูแตในเรือนญาติ คลุกคลี
อยูกับญาติ พระพุทธเจาสอบถามพระติสสเถระ ทราบความโดยละเอียดจึงกลาวสรรเสริญ แลว
ตรัสภาษิตวา

ภิกษุผูไมประมาท
เห็นภัยในความประมาท
ไมมีทางเสื่อม

                                                 
๓๑เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๓๔.
๓๒เร่ืองเดียวกัน, ๓๕.
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ยอมอยูใกลนิพพานเปนแนแท ๓๓

๓. จิตวรรค (อรรถกถา ๙ เร่ือง)
จิตวรรค เร่ืองที่ ๑ เร่ืองพระเมฆิยเถระ
พระเมฆิยเถระปลอยใหความวิตก ๓ อยางเขาครอบงํา พระพุทธเจาจึงตรัสภาษิตวา

จิตดิ้นรน กลับกลอก
ปองกันยาก หามยาก
คนมีปญญาสามารถดัดใหตรงได
เหมือนชางดัดลูกศร,
มัตสยาถูกเขาจับโยนไปบนบก ยอมด้ินรน
เพื่อจะกลับไปยังแหลงน้ําที่เคยอาศัย
จิตใจเราก็เชนเดียวกัน ดิ้นรนไปหากามคุณ
เพราะฉะนั้น จึงควรละเวนกามคุณเสีย ๓๔

จิตวรรค เร่ืองที่ ๒ เร่ืองภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง
ภิกษุรูปหนึ่งไดสนทนากับนางมาติกมาตา นางมาติกมาตานั้นเปนพระอนาคามีพรอม

ดวยอภิญญาจึงสามารถทราบวาระจิตของผูอ่ืนได ภิกษุนั้นเปนเพียงปุถุชนมีความละอาย จึงหนีไป
ยังสํานักของพระพุทธเจา พระพุทธเจาจึงตรัสสอนภิกษุนั้นดวยภาษิตวา

จิตควบคุมยาก เปล่ียนแปลงเร็ว
ใฝในอารมณตามที่ใคร
ฝกจิตเชนนั้นไดเปนการดี
เพราะจิตที่ฝกไดแลว นําสุขมาให ๓๕

                                                 
๓๓เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๓๖.
๓๔เร่ืองเดียวกัน, ๓๙-๔๐.
๓๕เร่ืองเดียวกัน, ๔๑.
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จิตวรรค เร่ืองที่ ๓ เร่ืองอุกกัณฐิตภิกษุ
อุกกัณฐิตออกบวชเปนภิกษุ มีความอึดอัดใจในพระอภิธรรมและพระวินัยจึงปรารถนา

จะสึก พระภิกษุอาจารยทั้ง ๒ ไดนําตัวเขาเฝาพระพุทธเจา อุกกัณฐิตภิกษุกราบทูลวาถูกศีลและ
อภิธรรมหามปรามไวทุกส่ิง ทํากิจใดไมไดเลย พระพุทธเจาจึงสอนใหทําจิตกิจ โดยตรัสภาษิตวา

จิตเห็นไดยาก ละเอียดยิ่งนัก
มักใฝในอารมณตามที่ใคร
ผูมีปญญาจึงควรควบคุมจิตไวใหดี
เพราะจิตที่ควบคุมไดแลว นําสุขมาให ๓๖

จิตวรรค เร่ืองที่ ๔ เร่ืองพระภาคิไนยสังฆรักขิตเถระ
พระภาคิไนยสังฆรักขิตเถระเปนหลานของพระสังฆรักขิตเถระ มีความคิดฟุงซานจน

เอาดามปฏักตีศีรษะของพระเถระ พระสังฆรักขิตเถระทราบความที่คิดฟุงซานโดยเจโตปริยญาณ
จึงกลาวตําหนิ พระภาคิไนยสังฆรักขิตเถระมีความละอายไดหนีไปเพื่อสึก ภิกษุอ่ืนจับตัวไดแลวนํา
มาถวายตอพระพุทธเจา พระพุทธเจาทรงทราบความทั้งสิ้นจึงตรัสภาษิตวา

จิตทองเที่ยวไปไกล เที่ยวไปดวงเดียว
ไมมีรูปราง อาศัยอยูในรางกายนี้
ใครควบคุมจิตนี้ได
ยอมพนจากบวงมาร ๓๗

จิตวรรค เร่ืองที่ ๕ เร่ืองพระจิตตหัตถเถระ
ชายเลี้ยงโคผูหนึ่งออกบวชเพราะความตองการอาหาร เขาบวช ๆ สึก ๆ อยูถึง ๖ คร้ัง

การบวชครั้งที่ ๗ เขาจึงบรรลุอรหัตผล ไมมีความอาลัย ไมของเกี่ยวกับทางโลกอีกตอไป ภิกษุทั้ง
หลายทราบความที่พระจิตตหัตถเถระกลาววาตนไมอาลัย ไมของเกี่ยวในกามคุณอีกแลว จึงโจษ
กันวาพระจิตตหัตถเถระกลาวคําไมจริง พยากรณอรหัตผล พระพุทธเจาทรงทราบความเหลานั้น
แลวจึงตรัสภาษิตวา

                                                 
๓๖เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๔๒.
๓๗เร่ืองเดียวกัน, ๔๓.
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ปญญายอมไมบริบูรณ
แกผูมีจิตไมมั่นคง
ไมรูพระสัทธรรม
มีความเลื่อมใสไมจริงจัง,
ผูมีสติตื่นตัวอยูเนืองนิตย
มีจิตเปนอิสระจากราคะและโทสะ
ละบุญและบาปได
ยอมไมกลัวอะไร ๓๘

จิตวรรค เร่ืองที่ ๖ เร่ืองภิกษุผูปรารภวิปสสนา
ภิกษุหลายรูปเขาบําเพ็ญสมณธรรมในปาตลอดพรรษา เทวดาไมอาจขึ้นสถิต ณ วิมาน

ของตนเหนือพรรณไมได จึงเที่ยวทํากิริยาหลอนภิกษุเหลานั้นใหหนีไป ภิกษุไดเขาเฝาพระพุทธเจา
กราบทูลเร่ืองที่เกิดขึ้น พระพุทธเจาจึงใหทองบน “กรณียเมตตสูตร” เมื่อภิกษุเหลานั้นทองบน
คาถานี้ก็ไดรับความเมตตาจากเทวดาคอยอุปถัมภภิกษุอยูเนืองนิตย จนในที่สุดภิกษุเหลานี้ก็มีแก
ใจในการบําเพ็ญสมณธรรม พระพุทธเจาจึงเปลงฉัพพรรณรังสีไปปรากฏเฉพาะหนา แลวตรัส
ภาษิตวา

เมื่อรูวารางกายนี้แตกดับงายเหมือนหมอน้ํา
พึงปองกันจิตใหมั่นเหมือนปองกันเมืองหลวง
แลวพึงรบกับพญามารดวยอาวุธคือปญญา
เมื่อรบชนะแลวพึงรักษาชัยชนะนั้นไว
ระวังอยาตกอยูในอํานาจมารอีก ๓๙

จิตวรรค เร่ืองที่ ๗ เร่ืองพระปูติคัตตติสสเถระ
พระติสสเถระชาวเมืองสาวัตถี เกิดโรครางกายเนาขึ้นทั่วสรีระ พระสัทธิวิหาริกทั้งหลาย

ทนดูแลไมไดจึงทอดทิ้งไปเสีย พระพุทธเจาไดเสด็จมาดูแลพระติสสเถระดวยพระองคเองจนพระ
ติสสเถระหายจากโรครายนั้น พระพุทธเจาจึงตรัสภาษิตวา

                                                 
๓๘เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๔๔-๔๕.
๓๙เร่ืองเดียวกัน, ๔๖.
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อีกไมนาน รางกายนี้
จักปราศจากวิญญาณ
ถูกทอดทิ้ง ทับถมแผนดิน
เหมือนทอนไมอันหาประโยชนมิได ๔๐

จิตวรรค เร่ืองที่ ๘ เร่ืองนันทโคปาลกะ
คนเลี้ยงวัวชื่อนายนันทะฟงธรรมจากพระพุทธเจาจนบรรลุโสดาปตติผล ตามสงเสด็จ

พระพุทธเจาแลวถูกนายพรานฆาตายเมื่อเดินทางกลับ ภิกษุโจษกันวาเพราะพระพุทธเจาใชใหเขา
ตามสง เขาจึงถูกนายพรานฆาตาย พระพุทธเจาจึงเลาบุพกรรมของนายนันทะพรอมตรัสภาษิตวา

จิตที่ฝกฝนผิดทาง
ยอมทําความเสียหายให
ยิ่งกวาศัตรูทําตอศัตรู
หรือคนจองเวรทําตอคนจองเวร ๔๑

จิตวรรค เร่ืองที่ ๙ เร่ืองพระโสไรยเถระ
โสไรยเศรษฐีผูบุตรแลเห็นพระมหากัจจายนเถระมีรูปงาม จึงมีความคิดลามกตอพระ

มหาเถระ กรรมนั้นทําใหเขากลับเพศเปนสตรี ภายหลังเมื่อขอขมาพระมหาเถระแลวเขาจึงกลับ
เพศเปนบุรุษและออกบวช

ภิกษุและชนทั้งหลายเที่ยวสอบถามความอยูเนือง ๆ ดวยเรื่องการกลับเพศและความ
รักในบุตรทั้ง ๔ คน อันบุตร ๒ คนเกิดโดยเขาเปนบิดา บุตร ๒ คนเกิดโดยเขาเปนมารดา พระ
โสไรยเถระตอบวามีความสิเนหาในบุตรอันเกิดแตครรภของตนมากกวา ชนและภิกษุทั้งหลายยอม
สอบถามดังนี้เปนนิตย พระโสไรยเถระมีความรําคาญ ภายหลังจึงนิ่งเสีย แลวตั้งใจบําเพ็ญสมณ
ธรรมจนบรรลุอรหัตผล

ภิกษุยังคงมาสอบถามเรื่องบุตร พระโสไรยเถระตอบวาไมมีความอาลัยไมวาบุตรคน
ไหน ภิกษุโจษกันวากลาวเท็จเพราะเมื่อไมนานยังกลาววาตนอาลัยในบุตร พระพุทธเจาจึงตรัส
ภาษิตวา

                                                 
๔๐เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๔๗.
๔๑เร่ืองเดียวกัน, ๔๘.
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มารดาก็ทําใหไมได
บิดาก็ทําใหไมได
ญาติพี่นองก็ทําใหไมได
แตจิตที่ฝกฝนไวชอบยอมทําสิ่งนั้นใหได
และทําใหไดอยางประเสริฐดวย ๔๒

๔. ปุปผวรรค (อรรถกถา ๑๒ เร่ือง)
ปุปผวรรค เร่ืองที่ ๑ เร่ืองภิกษุ  ๕๐๐  รูปผูขวนขวายในปฐวีกถา
ภิกษุหลายรูปไดจาริกไปในชนบทกับพระพุทธเจา เมื่อมาถึงพระเชตวันจึงสนทนากัน

ถึงหนทางที่ไดเดินทางผานมาแลว พระพุทธเจาจึงกลาววาสิ่งนั้นลวนเปนแผนดินภายนอก ไมควร
สนใจ แตควรสนใจแผนดินภายใน แลวตรัสภาษิตวา

ใครจักครองแผนดินนี้
พรอมทั้งยมโลกและเทวโลก
ใครจักเลือกเฟนพระธรรมบท
ที่ทรงแสดงไวดีแลว
เหมือนนายมาลาการผูฉลาด
เลือกเก็บดอกไม,
พระเสขะจักครองแผนดินนี้
พรอมทั้งยมโลกและเทวโลก
พระเสขะจักเลือกเฟนพระธรรมบท
ที่ทรงแสดงไวดีแลว
เหมือนนายมาลาการผูฉลาด
เลือกเก็บดอกไม ๔๓

                                                 
๔๒เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๔๙.
๔๓เร่ืองเดียวกัน, ๕๓-๕๔.
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ปุปผวรรค เร่ืองที่ ๒ เร่ืองพระเถระผูเจริญมรีจิกัมมัฏฐาน
ภิกษุรูปหนึ่งพิจารณาความเปนไปของพยับแดดและฟูมฟองน้ําวาเปนเหมือนรางกายนี้

ที่เกิดขึ้นแลวแตกไป พระพุทธเจาจึงกลาวสอนวาอัตภาพก็เปนเชนเดียวกัน คือ ยอมเกิดขึ้นและ
แตกสลายไปเปนธรรมดา แลวตรัสภาษิตวา

เมื่อรูวารางกายนี้แตกสลายงาย และวางเปลา
เชนเดียวกับฟองน้ํา และพยับแดด
ก็ควรทําลายบุษปศรของกามเทพ
ไปใหพนทัศนวิสัยของมัจจุราชเสีย ๔๔

ปุปผวรรค เร่ืองที่ ๓ เร่ืองพระเจาวิฑูฑภะ
พระเจาวิฑูฑภะแคนใจศากยวงศซึ่งเปนพระญาติฝายมารดา ที่ดูหมิ่นเยาะเยยวาเปน

เพียงบุตรนางทาสี ไมมีพระเกียรติยศเทียมเจาศากยวงศทั้งหลาย จึงยกทัพไปฆาเจาศากยวงศจน
เกือบหมดสิ้น เมื่อสําเร็จกิจที่ตั้งใจแลวไดยกทัพกลับ ระหวางทางไดตั้งคายริมแมน้ําอจิรวดี ทหาร
บางพวกรวมทั้งพระเจาวิฑูฑภะเอง นอนบนตลิ่งไมสบาย ตองมานอนริมหาด ทหารบางพวกนอน
ริมหาดไมสบาย ตองมานอนบนตลิ่ง คืนนั้นมีคล่ืนใหญพัดเอาเจาวิฑูฑภะกับทหารที่นอนริมหาด
จมน้ําตายไปจนหมดสิ้น

ภิกษุทั้งหลายวิพากษวิจารณกันถึงเหตุการณที่เกิดขึ้น พระพุทธเจากลาววาคนเหลาที่
ตายไป เพราะกรรมเกาที่เคยโปรยยาพิษลงแมน้ํา แลวตรัสภาษิตวา

มฤตยูฉุดคราคนผูมัวเก็บดอกไม (กามคุณ)
มีใจเกี่ยวของอยูในกามคุณไป
เหมือนหวงน้ําใหญหลากมา
พัดพาเอาชาวบานผูหลับไหลไป ๔๕

ปุปผวรรค เร่ืองที่ ๔ เร่ืองนางปติปูชิกา
เทพธิดาของมาลาภารีเทพบุตรไดจุติระหวางเดินชมสวนในดาวดึงสเทวโลก มาเกิดเปน

สตรีและระลึกชาติได ดังนั้นเมื่อนางทําบุญทุกครั้งจึงอธิษฐานวาขอใหไดไปเกิดในสํานักของสามี

                                                 
๔๔เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๕๕.
๔๕เร่ืองเดียวกัน, ๕๖.
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คือ มาลาภารีเทพบุตร ชนทั้งหลายจึงขนานนามนางวา “นางปติปูชิกา” เมื่อนางตายไปจึงไปเกิด
ในสํานักของมาลาภารีเทพบุตรตามที่นางตั้งใจไว

ทั้งมาลาภารีเทพบุตรและภิกษุทั้งหลายทราบเรื่องราวของนางแลว ตางก็เกิดธรรม
สังเวชวาชีวิตของมนุษยทั้งหลายสั้นนัก พระพุทธเจาจึงตรัสภาษิตวา

ผูที่มัวเก็บดอกไม (กามคุณ) เพลินอยู
มีจิตใจของอยูแตในกามคุณไมรูจักอิ่ม
มักตกอยูในอํานาจมฤตยู ๔๖

ปุปผวรรค เร่ืองที่ ๕ เร่ืองโกสิยเศรษฐีผูมีความตระหนี่
ณ นิคมสักกระ ใกลกรุงราชคฤห มีเศรษฐีผูตระหนี่ชื่อโกสิยเศรษฐี เศรษฐีไมเคยทําบุญ

ใหทานใด ๆ ทั้งสิ้น แมอาหารการกินก็ตระหนี่ถี่เหนียว วันหนึ่งเห็นคนจนกินขนมเบื้อง เศรษฐีอยาก
กินบางแตกลัวจะสิ้นเปลืองทรัพย เพราะตองทําเผื่อคนอ่ืนดวย ภรรยาทราบความที่เศรษฐีอยาก
กินขนมเบื้องจนไมยอมรับประทานอาหารอะไรเลย จึงสัญญาวาจะทําใหเศรษฐีกินเพียงคนเดียว
เทานั้น จึงชักชวนกันไปทําขนมเบื้อง ณ ชั้นเจ็ดของปราสาท

พระพุทธเจาประสงคจะโปรดเศรษฐีและภรรยาจึงใหพระโมคคัลลานไปทรมานเศรษฐี
และภรรยา พระโมคคัลลานทําใหเศรษฐีและภรรยาเลื่อมใสแลว ติดตามพระโมคคัลลานไปฟง
ธรรมจากพระพุทธเจาจนไดเปนพระโสดาบัน

ภิกษุทั้งหลายโจษขานกันเรื่องพระโมคคัลลานทรมานเศรษฐี พระพุทธเจาจึงตรัสภาษิต
สรรเสริญคุณแหงพระโมคคัลลานวา

มุนีพึงจาริกไปในเขตคาม
ไมทําลายศรัทธาและโภคะของชาวบาน
ดุจภมรดูดรสหวานของบุปผชาติแลวจากไป
ไมใหสีและกลิ่นชอกช้ํา ๔๗

                                                 
๔๖เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๕๗.
๔๗เร่ืองเดียวกัน, ๕๘.
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ปุปผวรรค เร่ืองที่ ๖ เร่ืองปาฏิกาชีวก
หญิงสาวกของปาฏิกาชีวกปรารถนาจะฟงธรรมของพระพุทธเจา ปาฏิกาชีวกเกรงวา

หญิงนี้จะเลื่อมใสพระพุทธเจาทําใหตนเสื่อมลาภที่ไดจากหญิงนี้ จึงนัดแนะใหบุตรชายของหญิง
ทํากลอุบายเพื่อไมไปนิมนตพระพุทธเจาตามคําสั่งของมารดา แตปรากฏวาวันรุงขึ้นพระพุทธเจา
กลับไปยังเรือนของหญิงนี้และไดแสดงธรรมแกเธอ ทําใหเธอดํารงตนเปนอุบาสิกา ปาฏิกาชีวกนั้น
ไมพอใจที่นางเลื่อมใสพระพุทธเจาจึงกลาววารายนางดวยถอยคําหยาบคาย พระพุทธเจาทรง
ทราบวาระจิตฟุงซานของนางที่ละอายตอคําหยาบคายแลว จึงตรัสภาษิตวา

ไมควรแสหาความผิดผูอ่ืน
หรือธุระที่เขาทําแลวหรือยังไมทํา
ควรตรวจดูเฉพาะกิจ
ที่ตนทําหรือยังไมทําเทานั้น ๔๘

ปุปผวรรค เร่ืองที่ ๗ เร่ืองฉัตตปาณิอุบาสก
ฉัตตปาณิอุบาสกเปนพระอนาคามี อริยสาวกของพระพุทธเจาองคหนึ่ง หากแตยังถือ

ครองเพศฆราวาสอยู วันหนึ่งเขาไดเขาเฝาพระพุทธเจาซึ่งเปนเวลาที่พระเจาปเสนทิโกศลเดินทาง
มาเฝาพระพุทธเจาเชนเดียวกัน ฉัตตปาณิอุบาสกเห็นวาการลุกขึ้นรับเสด็จพระราชาตอหนาพระ
พุทธเจายอมไมควร จึงไมลุกรับ พระเจาปเสนทิโกศลไมพอใจอุบาสก พระพุทธเจาทราบวาระจิต
จึงกลาวแสดงคุณธรรมของฉัตตปาณิอุบาสกใหพระราชาหายโกรธขึ้ง

วันถัดจากนั้นฉัตตปาณิอุบาสกถูกนําตัวเขาเฝาพระเจาปเสนทิโกศล อุบาสกไดถวาย
บังคมพระราชา พระราชาถามถึงเหตุที่ไมลุกรับเสด็จในวันกอน อุบาสกกลาววาบุคคลไมควรลุกรับ
พระราชาเจาประเทศราชในพระราชวังของพระราชาธิราชผูประเสริฐฉันใด บุคคลก็ไมควรลุกรับ
พระราชาในวิหารของพระพุทธเจาฉันนั้น

พระเจาปเสนทิโกศลเลื่อมใสจึงตองการฟงธรรมของอุบาสก แตอุบาสกเกรงจะมีภัยแก
ตัวจึงบอกปดเสีย พระเจาปเสนทิโกศลเขากราบทูลตอพระพุทธเจา พระพุทธเจาจึงใหพระอานนท
มาแสดงธรรมแทน

พระอานนทไดแสดงธรรมแกพระนางมัลลิกาเทวี และพระนางวาสภขัตติยา พระนาง
มัลลิกาเทวีศึกษาธรรมดวยความเคารพ แตพระนางวาสภขัตติยาไมศึกษาธรรมโดยเคารพ พระ

                                                 
๔๘เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๕๙.
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อานนทนําเร่ืองกราบทูลพระพุทธเจา พระพุทธเจาตรัสวาพระธรรมของพระองคนั้นตองศึกษาโดย
เคารพจึงบังเกิดผล และไดตรัสภาษิตวา

วาจาสุภาษิต
ของผูทําไมไดตามพูด
ยอมไมมีประโยชนอะไร
ดุจดอกไมสีสวย แตไรกลิ่น,
วาจาสุภาษิต
ของผูทําไดตามพูด
ยอมอํานวยผลดี
ดุจดอกไมสีสวยและมีกลิ่นหอม ๔๙

ปุปผวรรค เร่ืองที่ ๘ เร่ืองนางวิสาขา
 คร้ังสมัยพระพุทธเจานามวาปทุมุตตระ นางวิสาขาไดเคยอธิษฐานไววาขอใหนางได

เปนเลิศแหงอุปฏฐายิกา คือ ไดเปนยอดของอบุาสกิาผูสามารถบาํรุงดวยปจจยั ๔ มาในปจจบุนัชาติ
นางไดบํารุงภิกษุทั้งหลายดวยปจจัย ๔ โดยสมบูรณแลว นางไดเดินเปลงอุทานรอบมหาวิหารที่
นางสรางถวายพระพุทธเจา ภิกษุทั้งหลายไดนําความกราบทูลพระพุทธเจาแลว พระพุทธเจาจึง
เลาเรื่องอดีตชาติของนางแกภิกษุทั้งหลาย และตรัสภาษิตวา

เมื่อเกิดมาแลวจะตองตาย
ก็ควรสรางบุญกุศลไวใหมาก
เหมือนนายมาลาการรอยพวงมาลัย
เปนจํานวนมากจากกองดอกไม ๕๐

ปุปผวรรค เร่ืองที่ ๙ เร่ืองปญหาของพระอานนทเถระ
พระอานนทไดกราบทูลถามพระพุทธเจาวามีกลิ่นใดบางในโลกที่สามารถหอมทวนลม

ไปได พระพุทธเจาจึงตรัสภาษิตวา

                                                 
๔๙เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๖๐-๖๑.
๕๐เร่ืองเดียวกัน, ๖๒.
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กลิ่นบุปผชาติ ก็หอมทวนลมไมได
กลิ่นจันทน กฤษณา หรือดอกมะลิ
ก็หอมทวนลมไมได
แตกลิ่นสัตบุรุษ หอมทวนลมได
สัตบุรุษ ยอมหอมฟุงขจรไปทั่วทุกทิศ,
กลิ่นศีล หอมยิ่งกวา
ของหอมเหลานี้ คือ
จันทน กฤษณา
ดอกอุบล และ กะลําพัก ๕๑

ปุปผวรรค เร่ืองที่ ๑๐ เร่ืองถวายบิณฑบาตแกพระมหากัสสปเถระ
พระมหากัสสปเถระออกจากนิโรธสมาบัติ ตองการโปรดผูทุกขยากทั้งหลาย เหลานาง

อัปสรจึงลงมาเพื่อถวายทานแดพระมหาเถระ แตพระมหากัสสปะไมยอมรับบิณฑบาตของเหลา
นางอัปสรเพราะไมใชผูทุกขยาก พระอินทรทราบความแลวจึงชักชวนนางสุชาดาใหแปลงกายเปน
สองตายายเฒาเพื่อถวายทานแดพระมหาเถระ เมื่อพระมหาเถระรับบิณฑบาตแลวจึงทราบวาเปน
พระอินทรแปลงกายลงมาจึงตอวาพระอินทร พระอินทรกลาววาตนเปนผูลําบากเสียแลวเพราะ
ขณะนี้ในสวรรคมีเทพบุตรใหม ๓ องค คือ จูฬรถเทพบุตร มหารถเทพบุตร อเนกวัณณเทพบุตร
เปนผูมีบุญญาธิการ มีเดช มีอํานาจมากเหนือยิ่งไปกวาพระอินทร ดังนั้น ตนจึงตองทําบุญเพิ่มเพื่อ
ใหมีบุญญาธิการเหนือเทพบุตรทั้ง ๓ นั้น พระพุทธเจาทราบความทั้งหลายเหลานั้นแลวจึงตรัส
ภาษิตวา

กฤษณา หรือจันทน มีกลิ่นหอมนอยนัก
แตกลิ่นหอมของทานผูทรงศีลประเสริฐนัก
หอมฟุงกระทั่งถึงทวยเทพยดา ๕๒

                                                 
๕๑เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๖๓-๖๔.
๕๒เร่ืองเดียวกัน, ๖๕.
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ปุปผวรรค เร่ืองที่ ๑๑ เร่ืองปรินิพพานของพระโคธิกเถระ
พระโคธกิเถระเกดิปวยหนกัจนไมอาจบาํเพญ็สมณธรรมได แมอุตรมินสุธรรมใด ๆ ทีม่ี

อยู เชน รูปฌาน หรืออรูปฌาน กส็ลายไปเพราะทกุขเวทนาเขาครอบงาํ พระโคธกิเถระมคีวามเสยีใจ
วาอุตริมนุสธรรมตองเสื่อมสลายไปเพราะโรคภัยไขเจ็บ โรคภัยไขเจ็บเกิดขึ้นเพราะรางกายเปน
สําคัญ ดังนั้น จึงไมควรปรารถนารางกาย ภพ ชาติ อีกตอไป แลวหยิบมีดเชือดคอตาย

ขณะที่พระโคธิกเถระเชือดคอตาย จิตของพระเถระมีความเบื่อหนายรางกายและการ
เวียนวายตายเกิด จึงทําใหพระเถระเขาสูนิพพานได

มารพยายามหาที่ปฏิสนธิวิญญาณของพระโคธิกเถระแตไมพบ ไดเขามากราบทูลถาม
พระพุทธเจาถึงที่ปฏิสนธิวิญญาณของพระโคธิกเถระ พระพุทธเจาจึงตรัสภาษิตวา

มารยอมคนไมพบวิถีทาง
ของผูทรงศีลผูอยูดวยความไมประมาท
ผูหลุดพนจากอาสวกิเลส เพราะรูชอบ ๕๓

ปุปผวรรค เร่ืองที่ ๑๒ เร่ืองครหทินน
สิริคุตตผูเปนสัมมาทิฏฐิ เปนสหายกับครหทินนผูเปนมิจฉาทิฏฐิ ครหทินนเชื่อคําของ

พวกนิครนถ ๕๔ พยายามหวานลอมใหสิริคุตตหันมานับถือพวกนิครนถเชนเดียวกับตน สิริคุตต
ตองการทดลองพวกนิครนถจึงแสรงทําเปนยอมนิมนตเหลานิครนถมารับบิณฑบาตที่บาน เหลา
นิครนถทั้งหลายตองกลอุบายของสิริคุตตจนอับอายเปนอยางมาก ครหทินนมีความแคนใจจึงแสรง
ทําเปนนิมนตพระพุทธเจาพรอมพระสาวกไปรับบิณฑบาตที่บานเพื่อทํากลแกพระพุทธเจาบาง แต
การณทั้งหลายกลับไมสามารถทําใหพระพุทธเจาพรอมพระสาวกตองกลได ครหทินนจึงเกิดความ
เลื่อมใสศรัทธา เขาถึงไตรสรณคมน ปฏิญาณตนเปนอุบาสก

เมื่อพระพุทธเจาจะกระทําอนุโมทนากถา พระองคตรัสวาสัตวที่ไมรูคุณแหงพระศาสนา
เปนเพราะสัตวเหลานั้นไรจักษุปญญา แลวตรัสภาษิตวา

ดอกบัว มีกลิ่นหอม ร่ืนรมยใจ
เกิดบนสิ่งปฏิกูล
ที่เขาทิ้งไวใกลทางใหญ ฉันใด,

                                                 
๕๓เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๖๖.
๕๔นักบวชนอกพระพุทธศาสนา ที่เปนสาวกของนิครนถนาฏบุตร, นักบวชในศาสนาเชน
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ทามกลางหมูปุถุชนผูโงเขลา
ผูเปนเสมือนสิ่งปฏิกูล
พระสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจา
ยอมรุงเรืองดวยปญญา ฉันนั้น ๕๕

๕. พาลวรรค (อรรถกถา ๑๕ เร่ือง)
พาลวรรค เร่ืองที่ ๑ เร่ืองบุรุษคนใดคนหนึ่ง
พระเจาปเสนทิโกศลวางกลอุบายเพื่อกําจัดบุรุษใหตายเสีย เพื่อชวงชิงเอาภรรยามา

เปนของตน คืนหนึ่งพระเจาปเสนทิโกศลไดยินเสียงเปรต ๔ ตน พระพุทธเจาไดเลาเรื่องบุพกรรม
ของเปรต ๔ ตนนั้นที่ไดละเมิดภรรยาของคนอื่น จนตองเสวยผลกรรมเปนอนันต ทําใหพระเจา
ปเสนทิโกศลระลึกไดวาตนเพียงคิดปรารถนาภรรยาผูอ่ืนยังนอนไมหลับตลอดคืน หากกระทําผิด
ไปคงตองเสวยผลกรรมเปนอนันตเชนเดียวกับเปรต ๔ ตนนั้น พระพุทธเจาจึงตรัสภาษิตวา

ราตรีนาน สําหรับคนนอนไมหลับ
ระยะทางโยชนหนึ่งไกล สําหรับผูลาแลว
สังสารวัฏยาวนาน สําหรับคนพาล
ผูไมรูแจงพระสัทธรรม ๕๖

พาลวรรค เร่ืองที่ ๒ เร่ืองสัทธิวิหาริกของพระมหากัสสปเถระ
ภิกษุรูปหนึ่งผูเปนสัทธิวิหาริก ๕๗ ของพระมหากัสสปะ มักชอบอางความดีที่คนอื่น

กระทําไวแลวมาเปนของตัว พระมหากัสสปะตอวาตักเตือนเปนหลายครั้ง ภิกษุรูปนั้นไมพอใจจึง
เผาทําลายบรรณศาลาของพระมหากัสสปะเสีย เมื่อตายไปจึงตกนรกอเวจี พระพุทธเจาเลาอดีต
นิทานเมื่อครั้งพระมหากัสสปะเกิดเปนนกขมิ้นและพระรูปดังกลาวเกิดเปนลิง ลิงนั้นมีพฤติการณ
ดุจชาติปจจุบัน คือ ไมพอใจเมื่อถูกตักเตือน แลวพระพุทธเจาจึงตรัสภาษิตวา

                                                 
๕๕เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๖๗-๖๘.
๕๖เร่ืองเดียวกัน, ๗๑.
๕๗ศิษย, ผูอยูดวย เปนคําเรียกผูที่ไดรับอุปสมบท ถาอุปสมบทตอพระอุปชฌายองคใด

ก็เปนสัทธิวิหาริกของพระอุปชฌายองคนั้น
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หากแสวงหาไมพบเพื่อนที่ดีกวาตน
หรือเพื่อนที่เสมอกับตน
ก็พึงเที่ยวไปคนเดียว
เพราะมิตรภาพ ไมมีในหมูคนพาล ๕๘

พาลวรรค เร่ืองที่ ๓ เร่ืองอานนทเศรษฐี
อานนทเศรษฐีเปนผูตระหนี่ถี่เหนียว ตลอดชีวิตนอกจากไมยอมทําบุญทําทานใด ๆ

แลว ยังกําชับบุตรธิดาบริวารทั้งหลายมิใหทําบุญทําทานใด ๆ ดวย ในที่สุดอานนทเศรษฐีกระทํา
กาละแลวไปเกิดในตระกูลจัณฑาล เมื่ออานนทเศรษฐีคลอดจากครรภมารดาผูเปนจัณฑาล จึง
เปนผูมีรูปรางนาเกลียด ขอทานจัณฑาลทั้งหลายยอมไมไดทรัพยเมื่อเที่ยวตระเวนขอทาน เพราะ
ผลกรรมของอานนทเศรษฐี ทําใหตระกูลจัณฑาลตองเดือดรอน มารดาไลเขาไปเสียเพราะเปน
กาลกิณี เขาไดไปสูตระกูลเดิมของตนเมื่อครั้งยังเปนอานนทเศรษฐี ผูคนตางตกใจขับไลไปเสีย
พระพุทธเจาพรอมพระอานนทมาบิณฑบาตบริเวณนั้น พระพุทธเจาจึงตรัสบอกมูลสิริเศรษฐีผูบุตร
ของอานนทเศรษฐีวานั้นแหละคืออานนทเศรษฐี เมื่อแสดงเหตุทั้งหลายใหประจักษวาเปนอานนท
เศรษฐีจริงแลวพระพุทธเจาจึงตรัสภาษิตวา

คนโงมัวคิดวุนวายวา
เรามีบุตร เรามีทรัพย
เมื่อตัวเขาเองก็ไมใชของเขา
บุตรและทรัพยจะเปนของเขาไดอยางไร ๕๙

พาลวรรค เร่ืองที่ ๔ เร่ืองโจรผูทําลายปม
โจร ๒ คนเขาสูสถานที่ฟงธรรม โจรคนหนึ่งตั้งใจฟงจนบรรลุโสดาปตติผล โจรอีกคน

หนึ่งลักทรัพยของผูที่ฟงธรรมอยู โจรผูลักทรัพยไดเยยหยันโจรพระโสดาบันวาเปนคนฉลาดจึง
ตองอดขาวเพราะสนใจฟงธรรมมากกวาลักทรัพย โจรพระโสดาบันเห็นวาโจรสหายคิดวาตัวเอง
ฉลาดที่ลักทรัพยผูอ่ืน จึงนําเรื่องขึ้นกราบทูลพระพุทธเจา พระพุทธเจาจึงตรัสภาษิตวา

                                                 
๕๘เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๗๒.
๕๙เร่ืองเดียวกัน, ๗๓.
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คนโง รูตัววาโง
ยังมีทางเปนบัณฑิตไดบาง
แตโงแลว อวดฉลาด
นั่นแหละเรียกวาคนโงแท ๖๐

พาลวรรค เร่ืองที่ ๕ เร่ืองพระอุทายีเถระ
พระโลฬุทายีชอบข้ึนไปนั่งบนธรรมาสนเมื่อพระมหาเถระทั้งหลายไมอยู แลวทําทีวา

เปนผูทรงธรรม ภิกษุอาคันตุกะเห็นแลวจึงเขาสอบถามธรรม แตพระโลฬุทายีตอบไมไดเลย พระ
อาคันตุกะทั้งหลายจึงนําความกราบทูลพระพุทธเจาวาพระโลฬุทายีอยูวิหารเดียวกับพระพุทธเจา 
ไฉนจึงไมรูแมขอธรรมงาย ๆ พระพุทธเจาจึงตรัสภาษิตวา

ถึงจะอยูใกลบัณฑิต
เปนเวลานานชั่วชีวิต
คนโงก็หารูพระธรรมไม
เหมือนจวักไมรูรสแกง ๖๑

พาลวรรค เร่ืองที่ ๖ เร่ืองภิกษุชาวเมืองปาฐา
ภิกษุโจษขานกันเรื่องการบรรลุธรรมของภิกษุในปาชัฏทั้ง ๓๐ รูป พระพุทธเจาจึงเลา

ตุณฑิลชาดก ๖๒ แลวตรัสภาษิตวา
ปญญาชน คบบัณฑิต
แมเพียงครูเดียว
ก็พลันรูแจงพระธรรม
เหมือนลิ้นรูรสแกง ๖๓

                                                 
๖๐เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๗๔.
๖๑เร่ืองเดียวกัน, ๗๕.
๖๒ชาดกเรื่องนี้เปนเรื่องกาลกอนของภิกษุเหลานี้ที่เกิดเปนนักเลงสหายกันประมาณ 

๓๐ คน ฟงธรรมเทศนาของสุกรชื่อมหาตุณฑิละ รูแจงธรรมไดฉับพลัน
๖๓เร่ืองเดียวกัน, ๗๖.
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พาลวรรค เร่ืองที่ ๗ เร่ืองสุปปพุทธกุฏฐิ
สุปปพุทธะผูเปนโรคเรื้อนไดฟงธรรมจากพระพุทธเจาแลวบรรลุเปนพระโสดาบัน ไดเขา

เฝากราบทูลพระพุทธเจาถึงคุณวิเศษที่เกิดขึ้นแกตนแลว จากนั้นสุปปพุทธะไดออกจากวิหารและ
ถูกโคแมลูกออนขวิดตาย ดวยบุพกรรมที่ไดเคยฆาหญิงแพศยาในกาลกอน โดยกระทํารวมกันกับ
ปุกกุสาติ พาหิยทารุจีริยะ และตัมพทาฐิกโจร กรรมนั้นจึงสนองในชาตินี้

ภิกษุทั้งหลายโจษกันเรื่องบุพกรรมของสุปปพุทธะถึงเหตุที่เปนโรคเรื้อน พระพุทธเจา
กลาววาเปนดวยบุพกรรมที่เคยถมน้ําลายดูหมิ่นพระตครสิขีปจเจกพุทธเจา แลวตรัสภาษิตวา

เหลาคนพาล ปญญาทราม
ทําตัวเองใหเปนศัตรูของตัวเอง
เที่ยวกอแตบาปกรรมที่มีผลเผ็ดรอน ๖๔

พาลวรรค เร่ืองที่ ๘ เร่ืองชาวนา
โจรกลุมหนึ่งไดเขาลักทรัพยในหมูบาน แบงทรัพยกันที่ผืนนาแลวมีทรัพยพันกหาปณะ

ตกอยู รุงขึ้นชาวนาไปไถนา พระพุทธเจาเรียกพระอานนทไปยังที่ถุงทรัพยนั้นตกอยูแลวตรัสวา
“นั้นแลอสรพิษ”  ชาวนาไมเขาใจความหมายไดหยิบถุงทรัพยนั้นไป

เจาของทรัพยนําราชบุรุษมาคนหาทรัพยพบที่ตัวชาวนา พระราชาจึงสั่งประหารชีวิต
ชาวนาไดอางคําที่พระพุทธเจาตรัส พระราชาจึงกราบทูลถามพระพุทธเจาถึงเนื้อความนั้น พระ
พุทธเจาไดตรัสบอกความจริงแกพระราชาถึงความประสงคของพระพุทธเจาที่ตองการเตือนชาวนา 
แตชาวนาขาดปญญาจึงหยิบเอาถุงทรัพยนั้นไปจนตองโทษในบัดนี้ แลวตรัสภาษิตวา

กรรมใดทําแลวทําใหเดือดรอนภายหลัง
อีกทั้งทําใหรองไหน้ําตานอง
รับสนองผลของการกระทํา
กรรมนั้นไมดี ๖๕

                                                 
๖๔เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๗๗.
๖๕เร่ืองเดียวกัน, ๗๘.
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พาลวรรค เร่ืองที่ ๙ เร่ืองนายสุมนมาลาการ
นายสมุนมาลาการมหีนาทีจ่ดัดอกมะลถิวายพระเจาพมิพสิารทกุวนั วนัหนึง่นายสมุน

มาลาการนาํดอกมะลทิัง้หลายไปบชูาพระพทุธเจาดวยตัง้ใจวาแมตองโทษประหารกย็นิยอม ขอแต
ใหไดบชูาพระพทุธเจาเพยีงเทานัน้ พระราชาทราบเนือ้ความแลวพระราชทานทรพัยใหนายสมุน
มาลาการเปนอันมาก พระพทุธเจาตรสัสรรเสริญนายสมุนมาลาการทีย่อมสละชวีติและตรสัวา
ผลบญุทีย่อมสละชวีตินีจ้ะทาํใหนายสมุนมาลาการจกัไมไปสูทคุตติลอดแสนกปัป แลวตรัสภาษติวา

กรรมใดทําแลว ไมเดือดรอนภายหลัง
ทั้งผูกระทําก็เบิกบานสําราญใจ
ไดเสวยผลของการกระทํา
กรรมนั้นดี ๖๖

พาลวรรค เร่ืองที่ ๑๐ เร่ืองพระอุบลวรรณาเถรี
นางอุบลวรรณาเถรีไดออกบวชจนบรรลุอรหัตผลพรอมทั้งปฏิสัมภิทาญาณแลว นาง

อาศัยอยูคันธกุฎีในปาแตเพียงผูเดียว วันหนึ่งนันทมาณพไดลักลอบเขาไปยังคันธกุฎีและขมขืน
นางอุบลวรรณาเถรี แมนางรองหามเพียงไรก็ไมอาจหยุดการกระทําอันชั่วรายของนันทมาณพได
เมื่อ นันทมาณพพอใจแลว กาวลงจากแครจึงถูกธรณีสูบลงสูอเวจี ภิกษุทั้งหลายโจษถึงเรื่องนี้
พรอมทั้งติเตียนนางอุบลวรรณาเถรีวาศีลไมบริสุทธิ์ พระพุทธเจายืนยันวาการบกพรองในศีลของ
พระอรหันตขีณาสพยอมไมมี แลวตรัสภาษิตถึงกรรมของนันทมาณพที่กระทําตอนางอุบลวรรณา
เถรีวา

ตลอดระยะเวลาที่บาปยังไมใหผล
คนพาลสําคัญบาปหวานปานน้ําผึ้ง
เมื่อใดบาปใหผล
เมื่อนั้นเขายอมไดรับทุกข ๖๗

                                                 
๖๖เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๗๙.
๖๗เร่ืองเดียวกัน, ๘๐.
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พาลวรรค เร่ืองที่ ๑๑ เร่ืองชัมพุกาชีวก
สมัยพระพุทธเจานามวาพระพุทธกัสสป ชัมพุกาชีวกเกิดเปนเดียรถียและไดตอวาพระ

อรหันตวา ตองกินคูถ ๑ ถอนผมดวยแปรงตาล ๑ เปลือยกาย ๑ นอนเหนือแผนดิน ๑ ดวยเหตุวา
ริษยาในลาภที่พระมหาเถระผูนั้นไดจากกุฎมพี อกุศลกรรมเหลานั้นเองยังผลใหชัมพุกาชีวกตอง
ประสบผลดังคําที่ตนเองเคยดาวาพระอรหันต

ชาตินี้ชัมพุกาชีวกประพฤติตนเปนอเจลก บริโภคอาหารนอย (เพราะปรารถนาคูถ) ทํา
ใหชนทั้งหลายเคารพอเจลกผูนี้ วันหนึ่งพระพุทธเจาไดเสด็จไปโปรดชัมพุกาชีวกจนบรรลุอรหัตผล
แลวตรัสภาษิตวา

คนพาล ถึงจะบําเพ็ญตบะ
โดยเอาปลายหญาคาจิ้มอาหารกิน ทุกเดือน
การปฏิบัติของเขาไมเทาหนึ่งในสิบหกสวน
ของการปฏิบัติของทานผูบรรลุธรรม ๖๘

พาลวรรค เร่ืองที่ ๑๒ เร่ืองอหิเปรต
พระโมคคัลลานพบอหิเปรตที่เขาคิชฌกูฏ ไดกราบทูลตอพระพุทธเจาแลว พระพุทธเจา

ไดเลาถึงบุพกรรมของอหิเปรตวาอดีตชาติเกิดเปนชาวนาและไดจุดไฟเผาทําลายบรรณศาลาของ
พระปจเจกพุทธเจา ดวยกรรมอันนั้นทําใหตองเสวยผลจนถึงขณะนี้ แลวตรัสภาษิตวา

กรรมชั่วที่ทําแลว ยังไมใหผลทันทีทันใด
เหมือนนมรีดใหม ๆ ไมกลายเปนนมเปรี้ยวในทันที
แตมันจะคอย ๆ เผาผลาญผูกระทําในภายหลัง
เหมือนไฟไหมแกลบ ๖๙

พาลวรรค เร่ืองที่ ๑๓ เร่ืองสัฏฐิกูฏเปรต
พระโมคคัลลานไดพบสัฏฐิกูฏเปรตที่เขาคิชฌกูฏ ไดกราบทูลตอพระพุทธเจาแลว   

พระพุทธเจาไดเลาถึงบุพกรรมของสัฏฐิกูฏเปรตวาอดีตชาติไดเกิดเปนบุรุษพาลเรียนศิลปะการดีด

                                                 
๖๘เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท,  ๘๑.
๖๙เร่ืองเดียวกัน, ๘๒.
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กอนกรวดจากบุรุษเปล้ีย จากนั้นไดดีดกอนกรวดใสชองหูของพระสุเนตตปจเจกพุทธเจาจนดับ
ขันธนิพพาน ดวยผลกรรมอันนั้นทําใหตองเสวยผลกรรมจนถึงขณะนี้ แลวตรัสภาษิตวา

คนพาลไดความรูมา
เพื่อการทําลายถายเดียว
ความรูนั้น ทําลายคุณความดีเขาสิ้น
ทําใหมันสมองของเขาตกต่ําไป ๗๐

พาลวรรค เร่ืองที่ ๑๔ เร่ืองพระสุธรรมเถระ
พระสุธรรมเถระเจาอาวาสในอุทยานชื่ออัมพาฏกวันมีความริษยาพระอัครสาวกทั้งสอง

แลว ดาวาแดกดันจิตตคฤหบดีที่เคารพพระอัครสาวก พระพุทธเจาทราบความแลวจึงตรัสภาษิตวา
ภิกษุพาล ปรารถนาชื่อเสียงเกียรติยศที่ไมเหมาะ
อยากเปนใหญกวาพระภิกษุทั้งหมด
อยากเปนเจาอาวาส
อยากไดรับบูชาสักการะจากชาวบานทั้งหลาย,
“ขอใหคฤหัสถ และบรรพชิต
จงสําคัญวา เราเทานั้นทํากิจนี้
ขอใหเขาเหลานั้นอยูในบังคับบัญชาของเรา
ไมวากิจการใหญหรือเล็ก”
ภิกษุพาล มักจะคิดใฝฝนเชนนี้
ความทะเยอทะยาน และความหยิ่งก็พลอยเพิ่มข้ึน ๗๑

พาลวรรค เร่ืองที่ ๑๕ เร่ืองพระวนวาสีติสสเถระ
สามเณรติสสะเปนผูมีลาภมากดวยบุพกรรมในอดีตชาติ บําเพ็ญสมณธรรมในปาจน

บรรลุอรหัตผล ภิกษุทั้งหลายโจษกันถึงลาภแหงสามเณรนั้น พระพุทธเจาจึงตรัสภาษิตวา
ทางหนึ่งแสวงหาลาภ
ทางหนึ่งไปนิพพาน

                                                 
๗๐เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๘๓.
๗๑เร่ืองเดียวกัน, ๘๔-๘๕.
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รูอยางนี้แลว ภิกษุพุทธสาวก
ไมควรไยดีลาภสักการะ
ควรอยูอยางสงบ ๗๒

๖. บัณฑิตวรรค (อรรถกถา ๑๑ เร่ือง)
บัณฑิตวรรค เร่ืองที่ ๑ เร่ืองพระราธเถระ
ราธพราหมณปรารถนาจะบวช พระสารีบุตรจึงเปนอุปชฌายผูอุปสมบทและสอน

ธรรมะแกพระราธเถระ พระราธเถระเปนผูวางายเชื่อฟงคําสอนของพระสารีบุตรจนบรรลุอรหัตผล
พระพุทธเจาจึงตรัสภาษิตวา

ถาพบนักปราชญ
ที่คอยวากลาวตักเตือนชี้ขอบกพรอง
เสมือนผูบอกขุมทรัพยให
ควรคบหาบัณฑิตเชนนั้น
เพราะเมื่อคบหาคนเชนนั้น
จะมีแตความเจริญ ไมมีความเสื่อม ๗๓

บัณฑิตวรรค เร่ืองที่ ๒ เร่ืองภิกษุอัสสชิและปุนัพพสุกะ
พระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะบวชในสํานักของพระอัครสาวกทั้งสองแตประพฤติตน

เปนอลัชชี สรางความมัวหมองแกพระศาสนาแลว พระพุทธเจาตรัสใหพระอัครสาวกทั้งสองทํา
ปพพาชนียกรรมแกภิกษุอลัชชีในสํานัก พรอมตรัสภาษิตวา

พึงวากลาวตักเตือนคนอื่น
และพึงกีดกันเขาจากความชั่ว
คนที่คอยส่ังสอนเชนนี้
คนดีรัก แตคนชั่วเกลียด ๗๔

                                                 
๗๒เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๘๖.
๗๓เร่ืองเดียวกัน, ๘๙.
๗๔เร่ืองเดียวกัน, ๙๐.
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บัณฑิตวรรค เร่ืองที่ ๓ เร่ืองพระฉันนเถระ
พระฉันนเถระถือตัววาเปนคนสนิทของพระพุทธเจาเมื่อครั้งยังมิไดถือเพศบรรพชิต 

เที่ยวดาวาพระอัครสาวกทั้งสองดวยถอยคํารุนแรง พระพุทธเจาตรัสเตือนและกลาวยกยองพระ
อัครสาวกทั้งสองวาเปนบุคคลอันพึงคบ พรอมตรัสภาษิตวา

ไมพึงคบมิตรชั่ว
ไมพึงคบคนเลวทราม
พึงคบกัลยาณมิตร
พึงคบคนที่ดีเยี่ยม ๗๕

บัณฑิตวรรค เร่ืองที่ ๔ เร่ืองพระมหากัปปนเถระ
พระราชานามวาพระมหากัปปนะไดทราบขาวจากพอคามาวา พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ

สังฆรัตนะ ไดเกิดขึ้นแลวในโลก พระองคเกิดความปติ พระราชทานทรัพยใหพอคามาสามแสน
กหาปณะ ทรงสละราชสมบัติเพื่อออกผนวชโดยมีเหลาขาราชบริพารตามเสด็จพันหนึ่ง ภายหลัง
แมพระอัครมเหสีพรอมดวยสตรีบริวารเปนอันมากก็ออกผนวชในสํานักของนางอุบลวรรณาเถรี

พระมหากปัปนเถระไดบรรลุอรหตัผลแลวทรงเปลงอทุานวา “สุขหนอ สุขหนอ” ภิกษทุัง้
หลายเขาใจวาพระมหากปัปนเถระระลกึถงึสขุในราชสมบตั ิ โจษขานกนัเปนอนัมากแลว พระพทุธเจา
จงึสอบทานพระมหากปัปนเถระถงึเหตนุัน้ แจงเหตนุัน้แลวจงึทรงตรสัภาษติวา

ผูดื่มรสพระธรรม มีใจสงบ
ยอมอยูเปนสุข
บัณฑิตยอมยินดีในธรรม
ที่พระอรยิเจาแสดงไวเสมอ ๗๖

บัณฑิตวรรค เร่ืองที่ ๕ เร่ืองบัณฑิตสามเณร
บัณฑิตสามเณรผูมีอายุไดเพียง ๗ ขวบ เปนศิษยในสํานักของพระสารีบุตร เดินทาง

ตามพระมหาเถระไป เห็นคนไขน้ําเขาเหมือง ชางศรดัดลูกศร ชางไมถากไมอยู จึงคิดวาตนควรฝก

                                                 
๗๕เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๙๑.
๗๖เร่ืองเดียวกัน, ๙๒.
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ตนเองโดยการบําเพ็ญสมณธรรม บัณฑิตสามเณรสามารถบรรลุอรหัตผลไดโดยงาย พระพุทธเจา
จึงตรัสภาษิตวา

ชาวนาไขน้ําเขานา
ชางศรดัดลูกศร
ชางไมถากไม
บัณฑิตฝกตนเอง ๗๗

บัณฑิตวรรค เร่ืองที่ ๖ เร่ืองพระลกุณฏกภัททิยเถระ
พระลกุณฏกภัททิยเถระเปนภิกษุรางเล็กดุจเด็กนอย ทําใหถูกภิกษุและสามเณรอื่น

ลอเลียนอยูเปนนิจ แตพระเถระก็ไมโกรธ พระพุทธเจาทรงทราบความแลวจึงตรัสภาษิตวา
ขุนเขาไมสะเทือน
เพราะแรงลม ฉันใด
บัณฑิตก็ไมหวั่นไหว
เพราะนินทาหรือสรรเสริญ ฉันนั้น ๗๘

บัณฑิตวรรค เร่ืองที่ ๗ เร่ืองมารดาของนางกาณา
ภิกษุ ๔ รูปทําความเดือดรอนใหเกิดแกนางกาณา นางมีจิตใจขุนมัวเศราหมอง พระ

ศาสดาไดแสดงธรรมใหนางมีจิตใจผองใส บรรลุพระโสดาบันแลว ภายหลังพระพุทธเจาจึงตรัส
ภาษิตวา

หวงน้ําลึก
ใสสะอาด สงบ ฉันใด
บัณฑิตฟงธรรมแลว
ยอมมีจิตใจสงบ ฉันนั้น ๗๙

                                                 
๗๗เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๙๓.
๗๘เร่ืองเดียวกัน, ๙๔.
๗๙เร่ืองเดียวกัน, ๙๕.
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บัณฑิตวรรค เร่ืองที่ ๘ เร่ืองภิกษุ  ๕๐๐  รูป
พระพุทธเจาเสด็จไปเมืองเวรัญชา จําพรรษาที่เมืองนี้พรอมดวยภิกษุ ๕๐๐ มารไดเขา

ดลใจเวรัญชพราหมณผูนิมนตใหลืมอุปฏฐากพระพุทธเจาพรอมภิกษุแลว ภิกษุทั้งหลายตองอด
อาหาร ยากลําบากตลอดพรรษา เมื่อออกพรรษาแลวภิกษุทั้งหลายก็ไดรับอาหารโดยอุดมเชนเดิม

ขณะที่ภิกษุมีความลําบาก เหลาพวกกินเดน ๕๐๐ คนในวิหารเมืองเวรัญชานั้น ตางมี
ความออนระโหย ไมร่ืนเริง แตเมื่อมีอาหารตามปกติแลว จึงมีอาการรื่นเริง ตางจากเหลาภิกษุทั้ง
๕๐๐ ไมวายามใดก็มีอาการสงบ ไมวุนวาย ไมร่ืนเริง พระพุทธเจาจึงตรัสภาษิตวา

สัตบุรุษ ยอมเสียสละไดทุกสิ่งทุกอยาง
ไมมัวพร่ําเพอ แตเร่ืองกามคุณ
ไมวาไดรับสุขหรือทุกข
บัณฑิตไมแสดงอาการยินดียินราย (เกินกวาเหตุ) ๘๐

บัณฑิตวรรค เร่ืองที่ ๙ เร่ืองพระเถระผูตั้งอยูในธรรม
พระธรรมิกเถระเคยถือเพศฆราวาส มีบุตรและภรรยา ภายหลังไดทิ้งบุตรและภรรยา

ออกบวชจนบรรลุอรหัตผลแลว ไดไปโปรดบุตรและภรรยา บุตรออกบวชตามบิดาและไดบรรลุพระ
อรหัตผลตาม ภายหลังภรรยาจึงออกบวชในสํานักภิกษุณีและบรรลุอรหัตผลเชนเดียวกัน

ภิกษุโจษถึงเรื่องนี้กันในธรรมสภาแลว พระพุทธเจาจึงตรัสภาษิตวา
ไมควรทําชั่วเพราะเห็นแกตัว หรือคนอ่ืน
ไมควรปรารถนาบุตร ทรัพย รัฐ หรือความสําเร็จ
แกตนโดยทางที่ไมชอบธรรม
ควรมีศีล มีปญญา มั่นอยูในธรรม ๘๑

บัณฑิตวรรค เร่ืองที่ ๑๐ เร่ืองการฟงธรรม
ภิกษุโจษกันเรื่องการฟงธรรมของชนทั้งหลาย บางพวกก็ตั้งใจฟงธรรมเปนอันดี บาง

พวกก็นั่งหลับสัปหงกไมตั้งใจฟงธรรม พระพุทธเจาจึงตรัสภาษิตวา

                                                 
๘๐เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๙๖.
๘๑เร่ืองเดียวกัน, ๙๗.
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ในหมูมนุษยทั้งหลาย
นอยคนนักจักขามฝงไปได
สวนคนนอกนี้
ก็ไดแตวิ่งเลียบเลาะริมฝง,
ผูประพฤติตามคําสั่งสอนที่ตรัสดีแลว
ยอมขามอาณาจักรพญามาร
ที่ขามไดแสนยาก
ไปถึงอีกฝงหนึ่ง (คือพระนิพพาน) ๘๒

บัณฑิตวรรค เร่ืองที่ ๑๑ เร่ืองภิกษุอาคันตุกะ
ภิกษุ ๕๐๐ รูปที่จําพรรษา ณ แควนโกศล ไดเขาเฝาพระพุทธเจา ณ พระเชตวัน พระ

พุทธเจาเล็งอุปนิสัยแลวจึงตรัสภาษิตวา
บัณฑิตพึงละธรรมดํา (บาป)
สรางสมธรรมขาว (บุญ)
เมื่อละบานเรือนมาถือเพศบรรพชิตแลว
ก็ควรยินดีในความสงัดวิเวก
ซึ่งยากที่คนธรรมดาจะยินดีได,
บัณฑิตพึงละกามคุณ
สลัดอาลัยหมดสิ้น
ทําตนใหบริสุทธิ์
ปราศจากเครื่องเศราหมองแหงจิต,
ทานที่อบรมจิตใจเปนอยางดี
ในคุณธรรมที่จะนําไปสูการตรัสรู
ไมยึดมั่น ยินดีในความปลอยวาง
ทานเหลานั้น เปนพระอรหันต สวางภายใน
เขาถึงพระนิพพานแลวในโลกนี้ ๘๓

                                                 
๘๒เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๙๘-๙๙.
๘๓เร่ืองเดียวกัน, ๑๐๐-๑๐๒.
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๗. อรหันตวรรค (อรรถกถา ๑๐ เร่ือง)
อรหันตวรรค เร่ืองที่ ๑ เร่ืองหมอชีวก
พระเทวทัตไดกลิ้งหินใหตกลงมา สะเก็ดกระทบพระสรีระยังพระโลหิตใหหอข้ึนแลว

หมอชีวกเปนผูพยาบาลอาการใหพระพุทธเจาแลวไดออกนอกเมืองไปรักษาบุคคลอื่น หมอชีวก
กลับมาไมทันเวลาประตูเมืองปด ไดแตรอนใจวายานั้นอาจรอนเกินไปแกพระพุทธเจาในกาลนี้
พระพุทธเจาทราบวาระจิตแลวจึงใหพระอานนทแกผาพันแผลออก

รุงขึ้นหมอชีวกเขาเฝาพระพุทธเจาและไดตรัสถามถึงอาการของยาวามีความเรารอน
หรือไม พระพุทธเจาจึงตรัสภาษิตวา

ผูเดินถึงจุดหมายปลายทางแลว
วิมุติหลุดพนโดยประการทั้งปวง
หมดโศก หมดเครื่องพัวพันแลว
ความรอนใจก็หมดไป ๘๔

อรหันตวรรค เร่ืองที่ ๒ เร่ืองพระมหากัสสปเถระ
ภิกษุทั้งหลายโจษกันวาพระมหากัสสปเถระเปนผูของอยูในตระกูลและอุปฏฐาก 

ปรารถนาจะไดลาภสักการะและปจจัย ๔ จากญาติและอุปฏฐากทั้งหลาย พระพุทธเจาทรงทราบ
ความนั้นไดบอกแกภิกษุทั้งหลายถึงความไมของในตระกูลและอุปฏฐากของพระมหากัสสปะ แลว
ตรัสภาษิตวา

ผูมีสติยอมขยันขันแข็ง
ไมยึดติดแหลงที่อาศัย
ละทิ้งไปตามลําดับ
เหมือนกับพญาหงสทิ้งสระน้ํา ๘๕

                                                 
๘๔เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๑๐๕.
๘๕เร่ืองเดียวกัน, ๑๐๖.
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อรหันตวรรค เร่ืองที่ ๓ เร่ืองพระเพฬัฏฐสีสเถระ
พระเพฬัฏฐสีสเถระเห็นวาการออกบิณฑบาตเรื่อยไปเปนการเบียดบังเวลาบําเพ็ญ

สมณธรรม จากนั้นจึงเที่ยวบิณฑบาตเพื่อนําขาวมาตากแหงเก็บสะสมไว ภิกษุอ่ืนโจษติเตียนกันถึง
เร่ืองนี้แลว พระพุทธเจาไดบัญญัติวินัยสันนิธิการสิกขาบท ๘๖ พรอมตรัสภาษิตวา

ทานที่หมดการสะสม (ปจจัยหรือกรรมดีกรรมชั่ว)
พิจารณาโภชนะกอนบริโภค เขาถึงความหลุดพน
อันวางจากกิเลสและไรนิมิตหมายคือกิเลส
บุคคลเชนนี้ ยากที่สามัญชนจะตามทัน
เหมือนนกบินบนทองฟา ตามทันยาก ๘๗

อรหันตวรรค เร่ืองที่ ๔ เร่ืองพระอนุรุทธเถระ
พระอนรุุทธเถระออกหาผาบงัสกุลุอันบคุคลทิง้แลว นางเทพธดิาไดทาํอุบายถวายผาทพิย

แกพระเถระ พระเถระรบัผานัน้ไวเขาสูวหิาร ภิกษทุัง้หลายรวมถงึพระพทุธเจาไดชวยกนั ตดัเยบ็ผานัน้
เปนไตรจวีร เหลาเทพธดิาทัง้หลายและพระอนิทรไดคอยเปนอปุฏฐากถวายภตัตาหารเปนอนัมากแลว
ภิกษุอ่ืนโจษกันวาพระอนุรุทธโลภมากจึงชักชวนใหคนมาถวายภัตตาหารจนเหลือกินเหลือใช        
พระพทุธเจาทรงทราบความแลวจงึตรสัภาษติวา

ผูที่หมดกิเลส ไมเห็นแกกิน เขาถึงความหลุดพน
อันวางจากกิเลสและไรนิมิตหมายคือกิเลส
บุคคลเชนนี้มิไดทิ้งรองรอยอะไรไวเลย
เหมือนนกบินบนทองฟา หารอยอันใดมิได ๘๘

                                                 
๘๖การสัง่สม ของทีส่ั่งสมไว หมายถงึของเคีย้วของฉนัทีรั่บประเคนแลวเกบ็ไวคางคนืเพือ่

จะฉนัในวนัรุงขึน้ ภิกษฉัุนของนัน้เปนปาจติตยีทกุคาํกลนื (สิกขาบทที ่ ๘ แหงโภชนวรรค ปาจติตยิ
กณัฑ)

๘๗เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๑๐๗.
๘๘เร่ืองเดียวกัน, ๑๐๘.
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อรหันตวรรค เร่ืองที่ ๕ เร่ืองพระมหากัจจายนเถระ
พระมหากัจจายนเถระมักเขาสูวิหารเพื่อฟงธรรมเนือง ๆ วันหนึ่งพระอินทรเฝาคอยพระ

มหาเถระอยู เมื่อพระมหาเถระมาถึงแลวพระอินทรไดเขานวดเฟนปรนนิบัติ ภิกษุทั้งหลายโจษกัน
วาพระอินทรเห็นแกหนาเลือกปฏิบัติ พระพุทธเจาจึงตรัสภาษิตวา

ทานผูใดควบคุมอินทรีย คือ
ตา, หู, จมูก, ล้ิน, กาย, ใจ ได
เหมือนมาที่สารถีควบคุมไดอยางดี
ทานผูนี้หมดความไวตัว หมดกิเลส มั่นคง
ยอมเปนที่โปรดปรานแมกระทั่งของเทวดาทั้งหลาย ๘๙

อรหันตวรรค เร่ืองที่ ๖ เร่ืองพระสารีบุตรเถระ
พระสารบีตุรถกูภกิษบุางรปูผูกอาฆาตวาไมสนทนากบัตนบาง กระทาํชายจวีรใหมา

กระทบตนบาง ไดทลูฟองพระพทุธเจาแลว พระพทุธเจาไดสอบสวนเร่ืองนีแ้ละใหพระสารีบตุร
ยกโทษแกภิกษโุมฆบรุุษนัน้ พระสารีบตุรไมผูกใจเจบ็ตอภิกษผูุทลูฟอง พระพทุธเจาจงึตรสัภาษติวา

พระอรหันตเปรียบไดกับแผนดิน ไมเคยโกรธขึ้งใคร
มีจิตคงที่ เหมือนหลักเมือง
มีจรรยาสะอาด เหมือนสระน้ําที่ใสไรเปอกตม
ผูมีคุณสมบัติเห็นปานนี้ ยอมไมเวียนวายตายเกิดอีก ๙๐

อรหันตวรรค เร่ืองที่ ๗ เร่ืองพระติสสเถระชาวกรุงโกสัมพี
พระติสสเถระบวชสามเณรใหกุมารนอย โดยให “ตจปญจกกัมมัฏฐาน” แกกุมาร

ระหวางที่พระติสสเถระกําลังปลงผมใหกุมารนอย ในเวลาปลงผมกุมารนอยเสร็จนั่นเอง กุมารนอย
ก็บรรลุอรหัตผลถึงพรอมดวยปฏิสัมภิทาญาณ

ภายหลังพระติสสเถระเดินทางพรอมสามเณรเพื่อเขาเฝาพระพุทธเจา กลางคืนพระ
เถระและสามเณรจําวัดในเสนาสนะเดียวกัน สามเณรเกรงวาเมื่อตนนอนรวมกับพระติสสเถระถึง
๓ คืน จะทําใหพระเถระตองสหไสยาบัติ สามเณรจึงจําวัดโดยนั่งสมาธิ รุงเชาเมื่อพระเถระตื่นไดใช

                                                 
๘๙เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๑๐๙.
๙๐เร่ืองเดียวกัน, ๑๑๐.
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ดามพัดตีสามเณรเพื่อปลุกใหตื่น ดามพัดโดนตาสามเณรแตกแลว เมื่อพระเถระทราบวาตนทําให
สามเณรนอยตาบอดจึงคุกเขาลงไหวขอใหสามเณรยกโทษให เมื่อพระพุทธเจาทรงทราบเนื้อความ
จึงตรัสภาษิตแสดงคุณของพระอรหันตวา

พระอรหันตผูเปนอิสระเพราะรูแจง
ผูสงบระงับ และมีจิตมั่นคง
ใจของทาน ยอมสงบ
วาจาก็สงบ
การกระทําทางกายก็สงบ ๙๑

อรหันตวรรค เร่ืองที่ ๘ เร่ืองพระสารีบุตรเถระ
เมื่อพระพุทธเจาแสดงธรรมแกภิกษุทั้งหลาย แลวตรัสถามพระสารีบุตรวาเชื่อหรือไมวา

บุคคลผูมีศรัทธามาก ยอมหยั่งถึงอมตธรรมได พระสารีบุตรกลาววาไมเชื่อ เพราะศรัทธาหากไม
สดับ ไมเห็น ไมทราบ ไมทําใหแจงดวยปญญา บุคคลใดเชื่อดวยศรัทธาเพียงอยางเดียวก็อาจเชื่อ
คนเหลาอื่นมีเดียรถียเปนตน ดวยศรัทธาเปนประการเดียวไดเชนเดียวกัน

ภิกษทุัง้หลายโจษกนัวาพระสารบีตุรอวดดแีขงพระพทุธเจา เปนมจิฉาทฏิฐ ิพระพทุธเจา
ทรงทราบความแลวจงึตรสัภาษติวา

ผูไมเชื่อใครงายจนกวาจะพิสูจนดวยตนเอง ๑
ผูรูแจงพระนิพพาน ๑
ผูหมดการเวียนวายตายเกิด ๑
ผูหมดโอกาสที่จะทําดีหรือช่ัว ๑
ผูหมดกิเลสที่ทําใหหวัง ๑
หาประเภทนี้แล เรียกวา “ยอดคน” ๙๒

อรหันตวรรค เร่ืองที่ ๙ เร่ืองพระขทิรวนิยเรวตเถระ
สามเณรเรวตะนองชายของพระสารีบุตรบรรลุอรหัตผลแลว ตองการไปเยือนตระกูล

ของตนพรอมดวยพระพุทธเจา ระหวางทางตองเดินทางผานปาไมสะแกอันรกชัฏ พระเรวตเถระ

                                                 
๙๑เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๑๑๑.
๙๒เร่ืองเดียวกัน, ๑๑๒.
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(สามเณรเรวตะ) ไดบันดาลใหเปนสถานที่นาร่ืนรมยแลว ภิกษุ ๒ รูปคิดดูหมิ่นพระเรวตะวาเห็นแก
หนา ภายหลังพระแก ๒ รูปนั้นตองเดินทางไปเอาของที่ลืมไว สถานที่นั้นก็เปนปารกชัฏเชนเดิม

เมื่อภิกษุทั้งหลายมีพระพุทธเจาเปนประธานไปถึงที่หมายแลว นางวิสาขาไดทูลถามถึง
เหตุที่ภิกษุ ๒ รูปวาสถานที่พักเปนปาชัฏ สวนภิกษุอ่ืนวานาร่ืนรมย พระพุทธเจาจึงตรัสภาษิตวา

ไมวาจะเปนบาน หรือปา
ไมวาที่ลุม หรือที่ดอน
พระอรหันตทั้งหลายอยูในที่ใด
ที่นั้น เปนที่นาร่ืนรมย ๙๓

อรหันตวรรค เร่ืองที่ ๑๐ เร่ืองหญิงคนใดคนหนึ่ง
หญิงนครโสเภณีคนหนึ่งไดนัดแนะบุรุษใหพบกันในสวนรางยามวิกาล บุรุษนั้นมิได

มาตามนัดแนะไว หญิงนั้นเกิดความกระสันแลว เหลียวเห็นภิกษุรูปหนึ่งบําเพ็ญสมณธรรม นางคิด
วาภิกษุนี้คือบุรุษเชนเดียวกัน จึงกระทํายั่วยวนพระเถระ พระพุทธเจาทราบการณดวยพระญาณ
แลวจึงแสดงฤทธิ์ปรากฏแกพระเถระแลวตรัสภาษิตวา

ปาที่คนทั่วไปไมชื่นชม
เปนรมณียสถาน
สําหรับทานผูหมดราคะ
เพราะพระทานมิไดใฝกามคุณ ๙๔

๘. สหัสสวรรค (อรรถกถา ๑๔ เร่ือง)
สหัสสวรรค เร่ืองที่ ๑ เร่ืองบุรุษผูฆาโจรมีเคราแดง (ตัมพทาฐิกโจร)
นายตัมพทาฐิกะเปนผูมีจิตใจโหดเหี้ยม ไดเขาสูสํานักของโจร ๔๙๙ คนแลว ภายหลัง

โจรทั้งหมดถูกพระราชาจับได เพชฌฆาตไมกลาฆาโจร นายตัมพทาฐิกะจึงอาสาเปนผูฆาโจรทั้ง
หมด เพื่อแลกกับชีวิตและไดเปนนายเพชฌฆาตสืบไป

นายตมัพทาฐกิะรบัหนาทีเ่ปนเพชฌฆาตประจาํเมอืงจนลวงเขาสูวยัชรา จงึถกูถอดออก
จากตาํแหนง เขาจงึระลึกถงึกรรมทีต่นกระทาํมาสิน้ ๕๕ ป ไดถวายทานแดพระสารบีตุรแลว รอนใจ

                                                 
๙๓เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๑๑๓.
๙๔เร่ืองเดียวกัน, ๑๑๔.
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ในบพุกรรมของตนไมอาจฟงอนโุมทนากถาและขอธรรมได พระสารบีตุรจงึจาํตองลวงตมัพทาฐกิโจร
ใหเขาใจวาตนไมมบีาป ตมัพทาฐกิโจรจงึมแีกใจฟงธรรมจนบรรลโุสดาบนั ส้ินชวีติในวนันัน้แลว
บงัเกดิในชัน้ดสิุต

ภิกษุทั้งหลายโจษกันถึงแดนเกิดของตัมพทาฐิกโจรแลว กลาวกันวาการฟงธรรมแคนั้น
ไมอาจเทียบกับอกุศลกรรมที่ตัมพทาฐิกโจรกระทําไดเลย พระพุทธเจาจึงกลาววาพระธรรมของ
พระองคที่พระสารีบุตรแสดงกถาแกตัมพทาฐิกโจรเพียงเล็กนอยนั้น หากปฏิบัติตามก็ยอมมีผล
ใหญอันประมาณมิได พรอมตรัสพระคาถาวา

คําพูดที่เหลวไหลไรประโยชนตั้งพันคํา
ก็สูคําพูดที่มีประโยชนคําเดียวไมได
เพราะฟงแลวทําใหจิตใจสงบ ๙๕

สหัสสวรรค เร่ืองที่ ๒ เร่ืองพระทารุจีริยเถระ (พระพาหิยะ)
พระทารุจีริยเถระขณะเปนฆราวาสเดินทางกลางมหาสมุทรแลวเรือโดนพายุจนแตก 

น้ําพัดไปสูเกาะหนึ่งแลว นุงเปลือกไมอยู ชนทั้งหลายเขาใจวาเปนพระอรหันต กลาวยกยองจนพระ
ทารุจีริยเถระเขาใจวาตนเปนพระอรหันตจริง จวบมหาพรหมผูเปนอนาคามีอันเปนสหายกันเมื่อ
คร้ังศาสนาพระพุทธกัสสปะ ไดมาเตือนสติและแนะนําใหไปเฝาพระพุทธเจา ณ นครสาวัตถี

พระทารุจีริยเถระเดินทางเพียงคืนเดียวสิ้นระยะ ๑๒๐ โยชนพบพระพุทธเจาแลวขอฟง
กถาธรรม พระพุทธเจาตรัสหาม ๓ คร้ังเพราะเห็นปติที่มากเกินไป ฟงธรรมแลวไมบรรลุ พระทารจุริีย
เถระถกูตรสัหาม ๓ ครัง้ ปติลดลงแลว พระพุทธเจาจึงตรัสธรรมเพียงวา “พาหิยะ เธอจงอยาสนใจ
ในรูป” เพียงเทานี้พระทารุจีริยเถระก็บรรลุพระอรหัตผลพรอมดวยปฏิสัมภิทาญาณ

ในวันนั้นพระทารุจีริยเถระถูกแมโคขวิดตายเขาสูนิพพานแลว พระพุทธเจาใหนําสรีระ
เผาแลวบรรจุในสถูปดวยความเปนพระอรหันตของพระทารุจีริยเถระ ภิกษุทั้งหลายโจษกันวาพระ
พุทธเจาแสดงธรรมเพียงเล็กนอย พระทารุจีริยเถระบรรลุพระอรหันตไดอยางไร พระพุทธเจาจึง
ตรัสภาษิตวา

บทกวีตั้งพันโศลก
แตไรประโยชน
ไมเทาบทกวีบรรทัดเดียว

                                                 
๙๕เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๑๑๗.
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ที่ทําใหผูฟงไดรับความสงบ ๙๖

สหัสสวรรค เร่ืองที่ ๓ เร่ืองพระกุณฑลเกสีเถรี
นางกุณฑลเกสีเปนธิดาเศรษฐีที่ไดอยูกินกับโจรใจบาป เพราะหลงรักโจรนั้น ภายหลัง

โจรไดลวงนางไปฆาเพื่อชิงเอาทรัพย นางใชอุบายผลักโจรตกเหวเพื่อเอาชีวิตรอด แลวเที่ยวทองไป
ในสํานักธรรมของปริพาชกผูหนึ่ง นางศึกษาวิทยาสําเร็จส้ินแลวจึงเที่ยวถามปญหาธรรมผูอ่ืน

พระสารีบุตรไดยินขาวนั้นแลวจึงไปตอบคําถามทั้งพันของนางไดส้ิน แลวตั้งคําถามแก
นางขอหนึ่ง นางตอบไมไดจึงขอบวชกับพระสารีบุตรจนบรรลุอรหัตผล

ภิกษุโจษกันเรื่องการบรรลุธรรมของนาง และการใชอุบายชนะโจรใจโฉดนั้นได พระ
พุทธเจาทรงทราบความนั้นแลวจึงตรัสภาษิตวา

บทกวีบรรยายธรรมบทเดียว
ที่ทําใหผูฟงไดรับความสงบ
ประเสริฐกวาบทกวีที่ทองจําไดตั้งรอยโศลก
แตไมมีประโยชนแมแตบทเดียว,
ถึงจะรบชนะขาศึกเปนพัน ๆ ราย
ก็ไมนับเปนยอดขุนพล
แตผูที่เอาชนะจิตใจตน
จึงเรียก “ยอดขุนพล” แทจริง ๙๗

สหัสสวรรค เร่ืองที่ ๔ เร่ืองอนัตถปุจฉกพราหมณ
อนัตถปุจฉกพราหมณเขากราบทูลถามพระพุทธเจาถึงสิ่งไรประโยชน พระพุทธเจาตรัส

วามี ๖ ประการ คือ การนอนตื่นสาย ความเกียจคราน ความดุราย การผัดวันประกันพรุง การเดิน
ทางไกลแตเพียงผูเดียว การเขาไปเสพภรรยาของผูอ่ืน แลวตรัสถามถึงการงานของพราหมณ
พราหมณตอบวาเลนสกาเลี้ยงชีพ ไดบางเสียบาง พระพุทธเจาจึงกลาววาการชนะพนันไมเทาการ
ชนะตน พรอมตรัสภาษิตวา

                                                 
๙๖เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๑๑๘.
๙๗เร่ืองเดียวกัน, ๑๑๙-๑๒๐.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



56

เอาชนะตนไดนั้นแล ประเสริฐ
ผูที่ฝกตนได ระวังระไวตลอดเวลา
ถึงเทวดา คนธรรพ มาร และพระพรหม
ก็เอาชนะไมได ๙๘

สหัสสวรรค เร่ืองที่ ๕ เร่ืองพราหมณผูเปนลุงของพระสารีบุตรเถระ
บทนี้พระพุทธเจาตรัสเมื่อพราหมณลุงของพระสารีบุตรไดบริจาคทรัพยพันหนึ่งทุก

เดือนแกพวกนิครนถเพราะหวังพรหมโลก พระสารีบุตรจึงพาไปเฝาพระพุทธเจา พระพุทธเจาตรัส
ภาษิตวา

การบูชาทานผูฝกตน แมเพียงหนึ่งครั้ง
บังเกิดผลมหาศาล
ยิ่งกวาสละทรัพยบูชายัญเดือนละพัน
เปนเวลาติดตอกันถึงรอยป ๙๙

สหัสสวรรค เร่ืองที่ ๖ เร่ืองพราหมณผูเปนหลานของพระสารีบุตรเถระ
พราหมณหลานของพระสารีบุตรไดฆาสัตวเลี้ยงตัวหนึ่งแลวบําเรอไฟทุกเดือน เพราะ

หวังพรหมโลก พระสารีบุตรจึงพาไปเฝาพระพุทธเจา พระพุทธเจาตรัสภาษิตวา
การบูชาทานผูฝกตนแมเพียงครูเดียว
บังเกิดผลมหาศาล
ยิ่งกวาการบูชาไฟในปา
เปนเวลาตั้งรอยป ๑๐๐

สหัสสวรรค เร่ืองที่ ๗ เร่ืองพราหมณผูเปนสหายของพระสารีบุตรเถระ
พราหมณสหายของพระสารีบุตรไดบูชายัญเพราะหวังพรหมโลก พระสารีบุตรจึงพาไป

เฝาพระพุทธเจา พระพุทธเจาตรัสภาษิตวา

                                                 
๙๘เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๑๒๑.
๙๙เร่ืองเดียวกัน, ๑๒๒.
๑๐๐เร่ืองเดียวกัน, ๑๒๓.
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ไมวายัญชนิดไหน ที่ผูใครบุญพึงบูชาตลอดป
การบูชายัญนั้นมีคาไมเทาหนึ่งในส่ีของการยกมือไหว
ทานผูปฏิบัติตรงตามอริยมรรคแมเพียงครั้งเดียว
การไหวบุคคลเชนนั้นประเสริฐกวาเปนไหน ๆ ๑๐๑

สหัสสวรรค เร่ืองที่ ๘ เร่ืองอายุวัฒนกุมาร
อายุวัฒนกุมารพนมรณภัยจากอวรุทธกยักษไดดวยบารมีของพระพุทธเจา มีอายุเจริญ

ถึง ๑๒๐ ป ภิกษุทั้งหลายโจษกันถึงเหตุแหงอายุยืน พระพุทธเจาตรัสภาษิตวา
ผูกราบไหว ออนนอมถอมตัว
ตอผูใหญเปนนิจศีล
ยอมเจริญดวยคุณธรรมสี่ประการ คือ
อายุ ชื่อเสียง สุข และกําลัง ๑๐๒

สหัสสวรรค เร่ืองที่ ๙ เร่ืองสังกิจจสามเณร
ภิกษบุวชเมือ่แก ๓๐ รูป รับกรรมฐานจากพระพทุธเจาแลวเดนิทางเขาปาบาํเพญ็สมณ

ธรรม พระพทุธเจาเลง็วาจกัมภัียจากคนกนิเดน จงึสงสงักจิจสามเณรผูเปนพระอรหนัตปฏิสัมภิทาญาณ
ไปดวย

ภิกษุทั้ง ๓๐ รูปนั้นแยกยายกันในปาไมอยูรวมกัน เพื่อเจริญกรรมฐานไดงายขึ้น ภิกษุ
ทั้งหลายไปทางเดียวกันเฉพาะเวลาภิกขาจารยามเชาและเวลาบํารุงสังกิจจสามเณรในตอนเย็น
เทานั้น

ชายผูหนึ่งไดเดินทางไปหาบุตรี ผานไปในระหวางของภิกษุทั้งหลายแลว ภิกษุได
เมตตาใหอาหารเลี้ยงชีพ ชายผูนี้จึงขออาศัยอยูดวยเพราะหวังอาหารเหลือเดนจากภิกษุ ลวงไป ๒
เดือน ชายนั้นคิดถึงบุตรีไดลักลอบหนีไปในปาถูกโจรจับตัวไวเพื่อทําพลีกรรม ชายผูนี้ไดแนะใหไป
จับภิกษุทั้ง ๓๐ รูป มาฆาเพื่อทําพลีกรรมแทนคนกาลกิณีเชนตน

                                                 
๑๐๑เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๑๒๔.
๑๐๒เร่ืองเดียวกัน, ๑๒๕.
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โจรจับภิกษุรูปหนึ่งได แตภิกษุทั้ง ๓๐ รูป และสังกิจจสามเณร ตางยอมสละชีวิตตน
เพื่อภิกษุที่เหลือไดบําเพ็ญสมณธรรม ในที่สุดสังกิจจสามเณรไดไปกับพวกโจรโดยอางเจตนาของ
พระพุทธเจา

โจรไมอาจประหารสามเณรได จึงเกิดความศรัทธาสังกิจจสามเณร ขอบรรพชาเปน
สามเณรสิ้นทั้ง ๕๐๐ สังกิจจสามเณรกลับไปเยี่ยมภิกษุทั้ง ๓๐ นั้น แลวเฝาพระพุทธเจา พระองค
จึงตรัสภาษิตวา

ผูมีศีล มีสมาธิ
มีชีวิตอยูวันเดียว
ประเสริฐกวาชีวิตตั้งรอยป
ของคนทุศีล ไรสมาธิ ๑๐๓

สหัสสวรรค เร่ืองที่ ๑๐ เร่ืองพระขานุโกณฑัญญเถระ
พระโกณทัญญเถระไดเขาฌานสมาบัติในผาศิลาแหงหนึ่ง พวกโจรลักทรัพยเดินทาง

ผานมาในยามวิกาลเขาใจวาพระเถระคือตอไมจึงนําหอภัณฑะวางบนศีรษะและขางกายพระเถระ 
รุงเชาพวกโจรเห็นวาเปนพระเถระจึงขมาโทษและขอบวชกันทั้งสิ้น พระพุทธเจาไดตรัสสรรเสริญ
โจรเหลานั้นที่มีปญญาเห็นคาของธรรมะ แลวตรัสภาษิตวา

ผูมีปญญา มีสมาธิ
มีชีวิตอยูวันเดียว
ประเสริฐกวาชีวิตตั้งรอยป
ของผูทรามปญญา ไรสมาธิ ๑๐๔

สหัสสวรรค เร่ืองที่ ๑๑ เร่ืองพระสัปปทาสเถระ
พระสปัปทาสเถระไมปรารถนาจะมชีวีติอยู พยายามฆาตวัตายโดยใหงพูษิกดัไมสําเรจ็

ภายหลงัจะเอามดีโกนเชอืดคอแตระลึกถงึคณุแหงศลีบริสุทธิท์ีต่นกระทาํมา ความปตแิผซานขึน้แลว
จากนัน้พระสปัปทาสเถระกข็มปตดิวยวปิสสนาญาณ เพยีงชัว่ครูกบ็รรลุอรหตัผล พระพทุธเจาจงึ
ตรัสภาษติวา

                                                 
๑๐๓เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๑๒๖.
๑๐๔เร่ืองเดียวกัน, ๑๒๗.
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ผูมีความเพียรมั่นคง
มีชีวิตอยูวันเดียว
ประเสริฐกวาชีวิตตั้งรอยป
ของผูเกียจคราน ไรความเพียร ๑๐๕

สหัสสวรรค เร่ืองที่ ๑๒ เร่ืองนางปฏาจารา
นางปฏาจาราตองสูญเสียสามี บุตร บิดามารดา และพี่ชาย นางโศกเศราจนเสียจริต

เดินซัดเซพเนจรไปสูวิหารที่พระพุทธเจาพํานักอยู พระพุทธเจาไดแสดงธรรมเตือนสตินางจนบรรลุ
โสดาปตติผล ภายหลังนางพิจารณาความไมเที่ยงของชีวิต พระพุทธเจาจึงตรัสภาษิตวา

ผูพิจารณาเห็นความเกิด-ดับแหงสังขาร
มีชีวิตอยูวันเดียว
ประเสริฐกวาชีวิตตั้งรอยป
ของผูไมพิจารณาเห็น ๑๐๖

สหัสสวรรค เร่ืองที่ ๑๓ เร่ืองนางกิสาโคตมี
นางกิสาโคตมีสูญเสียบุตรชายจึงออกบวชเปนภิกษุณี พิจารณาเห็นประทีปที่ลุกโพลง

ข้ึนและหรี่ลง นางจึงพิจารณาถอนอาลัยในชีวิตและรางกาย พระพุทธเจาจึงตรัสภาษิตวา
ผูพบทางอมตะ
มีชีวิตอยูวันเดียว
ประเสริฐกวาชีวิตตั้งรอยป
ของผูไมพบ ๑๐๗

                                                 
๑๐๕เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๑๒๘.
๑๐๖เร่ืองเดียวกัน, ๑๒๙.
๑๐๗เร่ืองเดียวกัน, ๑๓๐.
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สหัสสวรรค เร่ืองที่ ๑๔ เร่ืองพระพหุปุตติกาเถรี
พระพหุปุตติกาเถรีเมื่อครั้งยังเปนฆราวาส สามีเสียชีวิตไปแลว บุตรทั้งหลายไดรบเรา

เอาสมบัติ เมื่อนางมอบสมบัติใหแลวไมมีบุตรแมสักคนหนึ่งเลี้ยงดูนาง นางจึงออกบวชเปนภิกษุณี
นางบําเพ็ญสมณธรรมโดยเดินจงกรมเวียนรอบตนไม พระพุทธเจาจึงตรัสภาษิตวา

ผูเห็นพระธรรมอันประเสริฐ
มีชีวิตอยูวันเดียว
ประเสริฐกวาชีวิตตั้งรอยป
ของผูไมเห็น ๑๐๘

๙. ปาปวรรค (อรรถกถา ๑๒ เร่ือง)
ปาปวรรค เร่ืองที่ ๑ เร่ืองพราหมณชื่อจูเฬกสาฎก
บทนี้พระพุทธเจาตรัสเมื่อจูเฬกสาฎกพราหมณปรารถนาจะถวายผาสาฎกแกสมเด็จ

พระสัมมาสัมพุทธเจา แตจูเฬกสาฎกพราหมณและนางพราหมณีมีผาสาฎกเพียงผืนเดียวเทานั้น
เมื่อพราหมณและพราหมณีออกไปนอกบานตองผลัดกันออกไป ผลัดกันนุงผาสาฎก วันหนึ่งทั้ง ๒
ปรารถนาจะฟงธรรมจากพระพุทธเจา ตกลงกันวานางพราหมณีจะไปฟงธรรมกลางวัน พราหมณ
จะไปฟงธรรมกลางคืน

พราหมณไปฟงธรรมกลางคืนเกิดปตศิรัทธา ปรารถนาจะถวายผาสาฎกแกพระสัมมา
สัมพุทธเจา แตเกิดความตระหนี่วาตนและนางพราหมณีมีผาเพียงผืนเดียว จึงลังเลไมถวายผา
สาฎก แตแลวพราหมณก็สามารถเอาชนะความตระหนี่ไดในยาม ๓ (ปจฉิมยาม) นําผาสาฎกเขา
ถวายแดพระสัมมาสัมพุทธเจาแลวเปลงอุทานออกมาวา “ชิตํ เม ชิตํ เม ชิตํ เม”

พระเจาปเสนทิโกศลไดยินเสียงเปลงอุทานของพราหมณ จึงใหราชบุรุษไปสอบถาม ได
ความแลว พระองคจึงพระราชทานผาสาฎกแกพราหมณ ๑ คู พราหมณถวายแดพระพุทธเจาอีก
พระเจาปเสนทิโกศลจึงพระราชทานผาสาฎกแกพราหมณเปนทวีคูณ คือ ๒ คู ๔ คู ๘ คู ๑๖ คู
พราหมณไดถวายแดพระพุทธเจาหมดทุกครั้ง พระเจาปเสนทิโกศลพระราชผาทานแกพราหมณอีก
๓๒ คู เมื่อถึงตอนนี้พราหมณจึงเก็บผาไว ๑ คู เพื่อตนและนางพราหมณี อีก ๓๐ คู ถวายแดพระ
สัมมาสัมพุทธเจา ที่สุดพระเจาปเสนทิโกศลพระราชทานผากัมพลแกพราหมณ พราหมณถวายแด
พระพุทธเจาอีก รวมแลวพราหมณถวายผาแดพระพุทธเจาถึง ๗ คร้ัง พระเจาปเสนทิโกศลจึงพระ

                                                 
๑๐๘เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๑๓๑.
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ราชทาน วัตถุ ๔ คือ ชาง ๔ ตัว มา ๔ ตัว กหาปณะ ส่ีพัน สตรี ๔ คน ทาสี ๔ คน บุรุษ ๔ คน บาน
สวย ๔ ตําบลแกพราหมณ

ภิกษุโจษกันถึงความอัศจรรยของผลบุญที่พราหมณไดรับ พระพุทธเจาจึงกลาววาหาก
พราหมณถวายในปฐมยาม จะไดวัตถุอยางละ ๑๖ ถาถวายในมัชฌิมยาม จะไดวัตถุละ ๘  แต
เพราะถวายเวลาใกลรุง จึงไดรับวัตถุอยางละ ๔ จากนั้นพระองคตรัสอีกวาบุคคลควรทําความดี
โดยทันที เพราะหากทําชาไป กรรมดียอมใหผลชาเชนเดียวกัน จากนั้นจึงตรัสภาษิตนี้

พึงรีบเรงกระทําความดี
และปองกันจิตจากความชั่ว
เพราะเมื่อกระทําความดีชาไป
ใจจะกลับยินดีในความชั่ว ๑๐๙

ปาปวรรค เร่ืองที่ ๒ เร่ืองพระเสยยสกัตเถระ
พระเสยยสกตัเถระทาํปฐมสงัฆาทเิสส ๑๑๐ ตามคาํแนะนาํของพระโลลทุาย ีพระพทุธเจา

ตรัสติเตยีนแลวจงึตรสัภาษติวา
ถาหากจําตองทําชั่วไซร
ก็ไมควรทําบอยนัก
และไมควรพอใจในการทําชั่วนั้น
เพราะการสะสมบาป นําทุกขมาให ๑๑๑

ปาปวรรค เร่ืองที่ ๓ เร่ืองนางลาชเทวธิดา
สตรีผูหนึ่งไดถวายขาวตอกแดพระมหากัสสปเถระ ผลบุญนั้นยังใหนางเกิดเปนนาง

ลาชเทวธิดาในชั้นดาวดึงส นางปรารถนาจะสรางกุศลเพิ่มจึงเขาปดกวาดลานคันธกุฎีของพระ
มหากัสสปะ พระมหากัสสปะขับไลนางไป นางรองไหอยูจนพระพุทธเจาไดยิน พระพุทธเจาจึงตรัส
ภาษิตวา

                                                 
๑๐๙เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๑๓๕.
๑๑๐ปลอยสุกกะเปนไปดวยความจงใจ (สําเร็จความใครดวยมือ)
๑๑๑เร่ืองเดียวกัน, ๑๓๖.
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ถาหากจะทําความดี
ก็ควรทําดีบอย ๆ
ควรพอใจในการทําความดีนั้น
เพราะการสะสมความดีนําสุขมาให ๑๑๒

ปาปวรรค เร่ืองที่ ๔ เร่ืองอนาถบิณฑิกเศรษฐี
อนาถบิณฑิกเศรษฐีถึงคราวทรัพยรอยหรอลง เทวดารักษาซุมประตูไดแนะใหเศรษฐี

เลิกทําบุญ เศรษฐีจึงขับไลไป เทวดาไมอาจทานอํานาจวาจาของเศรษฐีได ดวยความเปนพระ
โสดาบันของเศรษฐี เทวดาตองเรรอนลําบากเดือดรอนไมมีที่อาศัย จึงนําทรัพยที่หายไปมาคืนให
และตองมากราบขอขมาเศรษฐี เศรษฐีไดใหไปกราบขอขมาพระพุทธเจากอนจึงจะยกโทษให พระ
พุทธเจาจึงตรัสภาษิตวา

เมื่อบาปยังไมสงผล
คนชั่วก็เห็นวาเปนของดี
ตอเมื่อมันเผล็ดผลเมื่อใด
เมื่อนั้นแหละเขาจึงรูพิษสงของบาป,
เมื่อความดียังไมสงผล
คนดีก็มองเห็นความดีเปนความชั่ว
ตอเมื่อใดความดีเผล็ดผล
เมื่อนั้นแหละเขาจึงจะเห็นผลของความดี ๑๑๓

ปาปวรรค เร่ืองที่ ๕ เร่ืองภิกษุไมถนอมบริขาร
ภิกษุรูปหนึ่งไมถนอมรักษาบริขาร ปลอยใหเสียหายไปดวยประการตาง ๆ ภิกษุทั้ง

หลายรวมถึงพระพุทธเจาตักเตือนแลวก็ไมเชื่อฟง พระพุทธเจาจึงตรัสภาษิตวา
อยาดูถูกความชั่วเล็กนอยวาจักไมสนองผล
น้ําตกจากเวหาทีละหยาด ๆ ยังเต็มตุมได
คนพาลทําความชั่วทีละเล็กละนอย

                                                 
๑๑๒เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๑๓๗.
๑๑๓เร่ืองเดียวกัน, ๑๓๘-๑๓๙.
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ยอมเต็มดวยความชั่วไดเชนกัน ๑๑๔

ปาปวรรค เร่ืองที่ ๖ เร่ืองเศรษฐีชื่อพิฬาลปทกะ
บัณฑิตผูหนึ่งชักชวนผูคนใหรวมกันทําบุญ พิฬาลปทกเศรษฐีใหไปเพียงหยิบมือหนึ่ง

บัณฑิตผูนั้นไดอุทิศบุญแกทุกคนเสมอกันหมดแมเศรษฐีที่ใหมาเพียงหยิบมือหนึ่งก็ตาม เศรษฐีเกิด
ความสํานึกขอขมาบัณฑิตนั้นแลว พระพุทธเจาจึงตรัสภาษิตวา

อยาดูถูกบุญเล็กนอยวาจักไมสนองผล
น้ําตกจากเวหาทีละหยาด ๆ ยังเต็มตุมได
นักปราชญสะสมบุญทีละเล็กละนอย
ยอมเต็มดวยบุญไดเชนกัน ๑๑๕

ปาปวรรค เร่ืองที่ ๗ เร่ืองมหาธนวาณิช
พอคาผูหนึ่งจะนําสินคาไปขาย ชักชวนใหภิกษุ ๕๐๐ รวมเดินทางไปดวย มีบุคคลผู

หนึ่งเห็นแกพอคาที่ไดอุปฏฐากภิกษุทั้งหลายตลอดระยะ จึงบอกขาวเรื่องโจรดักปลนแกพอคานั้น
พอคาไดละการเดินทางไปคาขายเพื่อความปลอดภัย ภิกษุไดเขาเฝาพระศาสดาเลาความนั้นแลว
พระพุทธเจาจึงตรัสภาษิตวา

พอคามีทรัพยมาก มีพวกนอย
ละเวนทางที่มีภัย
คนรักชีวิตละเวนยาพิษ ฉันใด
บุคคลพึงละบาป ฉันนั้น ๑๑๖

ปาปวรรค เร่ืองที่ ๘ เร่ืองนายพรานกุกกุฏมิตร
พรานกุกกุฏมิตรดักบวงลาสัตวไวแตสัตวไมติดบวง ติดตามไปเห็นพระพุทธเจาจึงโกรธ

วาเปนเพราะพระพุทธเจาสัตวจึงไมติดบวง ประสงคจะปลงชีวิตเสีย บุตรทั้งหลายของพรานก็

                                                 
๑๑๔เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๑๔๐.
๑๑๕เร่ืองเดียวกัน, ๑๔๑.
๑๑๖เร่ืองเดียวกัน, ๑๔๒.
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ประสงคปลงชีวิตพระพุทธเจาเชนเดียวกันแตมิอาจทําได พระพุทธเจาไดเทศนาธรรมโปรดจน
พรานกุกกุฏมิตร บุตร ๗ คน สะใภ ๗ คน บรรลุพระโสดาบัน

ภิกษุทั้งหลายโจษกันเรื่องภรรยาของพรานที่เปนพระโสดาบันตั้งแตอายุ ๗ ป ถึงการ
หยิบอาวุธลาสัตวใหแกพรานวาเปนปาณาติบาตหรือไม พระพุทธเจาจึงตรัสภาษิตวา

เมื่อมือไมมีแผล
บุคคลยอมจับตองยาพิษได
ยาพิษนั้นไมสามารถทําอันตรายได
บาปก็ไมมีแกผูไมทําบาป ๑๑๗

ปาปวรรค เร่ืองที่ ๙ เร่ืองนายพรานสุนัขชื่อโกกะ
พรานสุนัขชื่อโกกะปลอยสุนัขใหไลกัดภิกษุ ภิกษุหนีข้ึนตนไม จีวรของภิกษุตกลงมา

คลุมพรานสุนัขนั้น ทําใหสุนัขเขาใจผิดวานายพรานคือภิกษุที่ตกลงมา สุนัขจึงรุมกัดนายพรานจน
ตาย พระพุทธเจาจึงตรัสภาษิตวา

บาปก็ยอมตามสนองผูโงเขลา
ซึ่งทํารายบุคคลที่ไมทํารายตอบ
ผูหมดจด ปราศจากกิเลส
ดุจธุลีที่ซัดทวนลม (วกกลับมาหาผูซัด) ๑๑๘

ปาปวรรค เร่ืองที่ ๑๐ เร่ืองพระติสสเถระผูเขาถึงสกุลนายชางแกว
พระตสิสเถระไดเขาไปยงับานของชางทาํเครือ่งประดบั พลอยแดงทีพ่ระเจาปเสนทโิกศล

มอบใหชางทาํเครือ่งประดบัเปอนเลือด นกกะเรยีนของนายชางคดิวาพลอยแดงเปนเนือ้ จงึกนิ
พลอยแดงเขาไป นายชางเขาใจวาพระตสิสะขโมยพลอยแดงไปจงึคาดคัน้พระเถระ พระตสิสะเกรง
วานายชางจะฆานกกะเรยีนจงึไมยอมบอก ทาํใหนายชางโกรธคาดคัน้ทาํรายพระตสิสะจนโลหติตก
นกกะเรยีนไดกล่ินเลอืดเดนิเขามาหมายจะกนิ นายชางเตะนกนัน้จนตาย พระตสิสะเหน็ดงันัน้จงึ
ยอมบอกความจรงิ นายชางจงึผาทองนกและพบพลอยแดง แลวกราบขอขมาพระตสิสเถระ

                                                 
๑๑๗เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๑๔๓.
๑๑๘เร่ืองเดียวกัน, ๑๔๔.
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ดวยกรรมอันนายชางทําแกพระเถระ เมื่อนายชางทํากาละจึงตกนรก พระภิกษุทั้ง
หลายโจษกันดวยเรื่องนี้ พระพุทธเจาจึงตรัสภาษิตวา

สัตวบางพวกกลับมาเกิดอีก
พวกที่ทําบาป ไปนรก
พวกที่ทําดี ไปสวรรค
พวกที่หมดอาสวกิเลส ปรินิพพาน ๑๑๙

ปาปวรรค เร่ืองที่ ๑๑ เร่ืองชน  ๓  คน
ภิกษุ ๓ กลุม เดินทางไปในวิถีตางกัน ตางกลุมตางเห็นเคราะหกรรมของ อีกา ภรรยา

ของนายเรือ และภิกษุ ๗ รูป พระพุทธเจาเลาบุพกรรมของชนเหลานั้นแลวตรัสภาษิตวา
ไมวาบนทองฟา
ไมวาทามกลางสมุทร
ไมวาในหุบเขา
ไมมีแมแตแหงเดียว
ที่ผูทํากรรมชั่วอาศัยอยู
จะหนีพนกรรมไปได ๑๒๐

ปาปวรรค เร่ืองที่ ๑๒ เร่ืองเจาสุปปพุทธศากยะ
พระเจาสุปปพุทธศากยะบิดาของพระเทวทัตจองอาฆาตพระพุทธเจาดวยประการ  

ตาง ๆ พระพุทธเจาจึงตรัสทํานายวาอีก ๗ วันจะถูกธรณีสูบ พระเจาสุปปพุทธศากยะไดระวังตัว
เพื่อใหพระพุทธเจาผิดคํา แตที่สุดก็ถูกธรณีสูบดังคําทํานาย พระพุทธเจาไดตรัสภาษิตวา

ไมวาบนทองฟา
ไมวาทามกลางสมุทร
ไมวาในหุบเขา
ไมมีแมสักแหงเดียว
ที่คนเราอาศัยอยูแลว

                                                 
๑๑๙เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๑๔๕.
๑๒๐เร่ืองเดียวกัน, ๑๔๖.
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จะหนีพนความตายได ๑๒๑

๑๐. ทัณฑวรรค (อรรถกถา ๑๑ เร่ือง)
ทัณฑวรรค เร่ืองที่ ๑ เร่ืองภิกษุฉัพพัคคีย
เมื่อกลุมภิกษุสัตตรสพัคคียซอมแซมเสนาสนะแลว ภิกษุกลุมฉัพพัคคีย ๑๒๒ ขับไลให

ออกไปเสีย อางวาพวกตนมีอาวุโสกวา แตกลุมภิกษุสัตตรสพัคคียไมยอมออกจากเสนาสนะนั้น
ภิกษุกลุมฉัพพัคคียจึงตรงเขามุงประหารภิกษุสัตตรสพัคคีย ภิกษุสัตตรสพัคคียกลัวมรณภัยจึงรอง
เสียงลั่น พระศาสดาทรงสดับเสียงของภิกษุเหลานั้น ตรัสถามเหตุ เมื่อพระองคทราบเหตุแลวจึง
ทรงบัญญัติปหารทานสิกขาบท ๑๒๓ แลวตรัสภาษิตวา

สัตวทั้งหมดกลัวโทษทัณฑ
สัตวทั้งหมดกลัวความตาย
เปรียบตนเองกับผูอ่ืนอยางนี้แลว
ไมควรฆาเอง ไมควรสั่งใหคนอื่นฆา ๑๒๔

ทัณฑวรรค เร่ืองที่ ๒ เร่ืองภิกษุฉัพพัคคีย
เมื่อภิกษุฉัพพัคคียเงื้อมือประสงคจะทํารายภิกษุสัตตรสพัคคีย พระพุทธเจาตรัสถาม

เหตุ เมื่อพระองคทราบความแลว พระพุทธเจาจึงตรัสภาษิตวา
สัตวทั้งหมดกลัวโทษทัณฑ
สัตวทั้งหมดรักชีวิตของตน
เปรียบตนเองกับคนอื่นอยางนี้แลว
ไมควรฆาเอง ไมควรสั่งใหคนอื่นฆา ๑๒๕

                                                 
๑๒๑เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๑๔๗.
๑๒๒พระอัสสชิ พระปุนัพพสุกะ พระเมตติยะ พระภุมมชกะ พระปณฑุกะ พระโลหิตกะ
๑๒๓พระวินัยปฎก มหาวิภังค ทุติยภาค เลม ๒ [CD-ROM], ๒๐๐๒. Abstract from :

Free Tipitaka, ๖๐๖.
๑๒๔เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๑๕๑.
๑๒๕เร่ืองเดียวกัน, ๑๕๒.
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ทัณฑวรรค เร่ืองที่ ๓ เร่ืองเด็กหลายคน
พระพุทธเจาเสด็จทรงบาตรยังกรุงสาวัตถี พระองคทอดพระเนตรเห็นเด็กทั้งหลาย

กําลังตีงูจึงตรัสหามเด็กเหลานั้น เมื่อเด็กเหลานั้นหยุดทํารายงูแลว พระองคจึงตรัสภาษิตวา
สัตวทั้งหลายลวนตองการความสุข
ผูที่ตองการความสุขแกตน
แตเบียดเบียนสัตวอ่ืน
ตายไปแลวยอมไมไดรับความสุข,
สัตวทั้งหลายลวนตองการความสุข
ผูที่ตองการความสุขแกตน
ไมเบียดเบียนสัตวอ่ืน
ตายไปแลวยอมไดรับความสุข ๑๒๖

ทัณฑวรรค เร่ืองที่ ๔ เร่ืองพระโกณฑธานเถระ
พระโกณฑธานเถระไดกระทํากรรมใหภิกษุ ๒ รูปแตกกันในชาติกอน เมื่อครั้งตนเปน

เทวดา โดยการแกลงแปลงเปนสตรีเดินตามหลังภิกษุรูปหนึ่งใหภิกษุอ่ืนเขาใจผิด ดวยผลกรรมนั้น
จึงทําใหชาตินี้เมื่อพระเถระไปยังที่ใด คนทั้งหลายก็เห็นวามีสตรีเดินตามหลังอยูตลอดเวลาเชนกัน
เมื่อภิกษุอ่ืนตอวาพระเถระ พระเถระก็โตเถียงอยางไมลดละ พระพุทธเจาทรงทราบความแลวจึง
ตรัสภาษิตวา

อยากลาวคําหยาบแกใคร ๆ
เมื่อถูกทานดาวา เขาจะโตตอบทาน
การพูดจากาวราวกันเปนเหตุกอทุกข
อาจลุกลามถึงขั้นลงมือประทุษรายกัน,
ถาเธอทําตนใหเงียบเสียงได
เหมือนฆองแตก
ก็นับวาเธอเขาถึงนิพพานแลว
เธอก็จะไมตองทะเลาะเบาะแวงกับใครอีก ๑๒๗

                                                 
๑๒๖เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๑๕๓-๑๕๔.
๑๒๗เร่ืองเดียวกัน, ๑๕๕-๑๕๖.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



68

ทัณฑวรรค เร่ืองที่ ๕ เร่ืองอุโบสถกรรม
นางวิสาขาไดถามอุบาสิกาอื่นถึงเหตุผลในการรักษาศีลอุโบสถ หญิงทั้งหลายมีเหตุผล

ตาง ๆ กันไป นางไดกราบทูลตอพระพุทธเจา พระพุทธเจาจึงตรัสภาษิตวา
ความแกและความตาย
ไลตอนอายุสัตวทั้งหลายไป
เหมือนเด็กเลี้ยงโค ถือทอนไม
คอยไลตอนฝูงโคไปสูที่หากิน ๑๒๘

ทัณฑวรรค เร่ืองที่ ๖ เร่ืองอชครเปรต
พระโมคคัลลานเห็นอชครเปรตจึงกราบทูลตอพระพุทธเจา พระพุทธเจาจึงเลาบุพกรรม

ของเปรตนั้นที่ประทุษรายตอผูไมประทุษราย พรอมตรัสภาษิตวา
คนพาล เวลาทําชั่ว
หาสํานึกถึงผลของมันไม
คนทรามปญญามักเดือดรอน
เพราะกรรมชั่วของตัว
เหมือนถูกไฟไหม ๑๒๙

ทัณฑวรรค เร่ืองที่ ๗ เร่ืองพระมหาโมคคัลลานเถระ
พระโมคคัลลานเถระถูกกรรมเกาเขาสนองทําใหโจร ๕๐๐ ทุบพระมหาเถระจนตาย

สวนพวกเดียรถีย ๕๐๐ ผูวาจางโจร และโจรทั้ง ๕๐๐ นั้นก็ตองเสวยผลกรรมที่ไดกระทําตอพระ
มหาเถระ พระพุทธเจาจึงตรัสภาษิตวา

ผูทํารายลงทัณฑแกบุคคล
ผูไมเบียดเบียน ไมทํารายใคร
ยอมไดรับผลสนองสิบอยาง
อยางใดอยางหนึ่งทันตาเห็น,
ไดรับเวทนาอยางรุนแรง

                                                 
๑๒๘เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๑๕๗.
๑๒๙เร่ืองเดียวกัน, ๑๕๘.
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ไดรับความเสื่อมเสีย
ถูกทํารายรางกาย
เจ็บปวยอยางหนัก
กลายเปนคนวิกลจริต,
ตองราชภัย
ถูกกลาวหาอยางรุนแรง
ไรญาติพี่นอง
ทรัพยสมบัติก็พินาศฉิบหาย,
หรือไมบานเรือนของเขายอมถูกไฟไหม
ตายไป เขาผูทรามปญญาก็ตกนรก ๑๓๐

ทัณฑวรรค เร่ืองที่ ๘ เร่ืองภิกษุผูมีภัณฑะมาก
ภิกษุรูปหนึ่งไดสะสมภัณฑะไวเปนอันมากจนเกินแกสมณเพศ ภิกษุทั้งหลายรวมทั้ง

พระพุทธเจาตักเตือนแลวไมพอใจ ประพฤติตนนุงผาเพียงผืนเดียวเพื่อแดกดัน พระพุทธเจาจึงตรัส
ภาษิตวา

ไมใชประพฤติตนเปนชีเปลือย ไมใชมุนชฎา
ไมใชเอาโคลนทารางกาย ไมใชการอดอาหาร
ไมใชนอนบนดิน ไมใชคลุกฝุนธุลี ไมใชนั่งกระโหยง
ที่ทําใหคนผูยังไมขามพนความสงสัย บริสุทธิ์ ๑๓๑

ทัณฑวรรค เร่ืองที่ ๙ เร่ืองสันตติมหาอํามาตย
พระเจาปเสนทิโกศลพอใจผลงานปราบกบฎของสันตติมหาอํามาตยจึงมอบราชสมบัติ

ใหครองเปนเวลา ๗ วัน สันตติมหาอํามาตยนั้นร่ืนเริงอยูในราชสมบัติและกามกิเลสทั้งหลายตลอด
จนวันที่ ๗ นางรําคนหนึ่งไดเปนลมเสียชีวิตเพราะอดอาหาร สันตติมหาอํามาตยปลงอาลัยในชีวิต
ออกบวชไดบรรลุอรหัตผล พระพุทธเจาจึงตรัสภาษิตวา

                                                 
๑๓๐เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๑๕๙-๑๖๒.
๑๓๑เร่ืองเดียวกัน, ๑๖๓.
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ถึงจะแตงกายแบบใด ๆ ก็ตาม
ถาใจสงบระงับ ควบคุมตัวได
มั่นคง บริสุทธิ์ ไมเบียดเบียนคนอื่น
เรียกวา พราหมณ สมณะ หรือ ภิกษุ ๑๓๒

ทัณฑวรรค เร่ืองที่ ๑๐ เร่ืองพระปโลติกเถระ
พระอานนทเถระไดนําใหเด็กขอทานผูหนึ่งบวช เด็กขอทานนั้นตองการจะสึกจึงไป

พิจารณาผานุงผืนเกาของตนสมัยยังตองขอทานอยูหลายครั้ง เพื่อระลึกถึงความลําบากของเพศ
ฆราวาส จากนั้นจึงเพียรบําเพ็ญสมณธรรมจนบรรลุอรหัตผล พระพุทธเจาจึงตรัสภาษิตวา

ผูหักหามใจไมทําชั่วเพราะละอายบาป
หาไดนอยนักในโลกนี้
คนเชนนี้ยอมปลุกตัวเองจากหลับอยูเสมอ
เหมือนมาดี ระวังตัวเองใหพนแส,
ธรรมดามาดี เมื่อถูกลงแสคร้ังหนึ่ง ยอมสํานึก
(ความผิดครั้งแรก) และพยายาม (วิ่งใหเร็ว)
พวกเธอก็จงทําตนเชนนั้น อาศัยศรัทธา, ศีล,
ความเพียร, สมาธิ, การวินิจฉัยธรรม, ความสมบูรณดวย
ความรูและความประพฤติ, และอาศัยสติ
พวกเธอจักละทุกขไดไมนอยเลย ๑๓๓

ทัณฑวรรค เร่ืองที่ ๑๑ เร่ืองสุขสามเณร
สุขสามเณรออกบวชไดเดินทางกับพระอุปชฌาย เห็นการกระทําตาง ๆ ของบุคคลเชน

เดียวกับบัณฑิตสามเณร จึงบําเพ็ญสมณธรรมจนบรรลุอรหัตผล พระพุทธเจาจึงตรัสภาษิตวา
ชาวนา ไขน้ําเขานา
ชางศร ดัดลูกศร
ชางไม ถากไม

                                                 
๑๓๒เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๑๖๔.
๑๓๓เร่ืองเดียวกัน, ๑๖๕-๑๖๖.
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คนดี ฝกตนเอง ๑๓๔

๑๑. ชราวรรค (อรรถกถา ๙ เร่ือง)
ชราวรรค เร่ืองที่ ๑ เร่ืองหญิงสหายของนางวิสาขา
นางวิสาขาไดชักชวนหญิงสหาย ๕๐๐ คนไปยังวิหารของพระพุทธเจา หญิงทั้ง ๕๐๐

คนเมื่อไปถึงไดเมาสุรารองรําทําเพลงสงเสียงดังเอะอะ พระพุทธเจาจึงบันดาลใหวิหารมืดไปหมด
ทั้งสิ้น หญิงทั้ง ๕๐๐ ตกใจสรางเมาสติกลับคืนมากันทุกคน พระพุทธเจาจึงตรัสภาษิตวา

จะมัวราเริง สนุกสนานกันทําไม
ในเมื่อโลกกําลังลุกเปนไฟอยูเนืองนิตย
พวกเธอถูกความมืดมิดปดบังตา
ไยไมแสวงหาแสงสวางกันเลา ๑๓๕

ชราวรรค เร่ืองที่ ๒ เร่ืองนางสิริมา
นางสิริมานองสาวของหมอชีวกเปนหญิงนครโสเภณีแตบรรลุเปนพระโสดาบัน ภิกษุผู

หนึ่งปรารถนาตัวนาง พระพุทธเจาทราบความนั้น เมื่อนางสิริมาถึงแกกรรม พระพุทธเจาจึงใหพระ
ราชาเก็บศพนางไวกอน พระราชาไดตั้งราคาคาศพของนางก็ไมมีใครตองการจายทรัพยเพื่อนําศพ
นั้นไป เมื่อศพกําลังเริ่มเนาพระพุทธเจาไดนําภิกษุทั้งหลายไปดูศพนางสิริมา ภิกษุผูปรารถนา
ตัวนางปลงใจได บรรลุโสดาปตติผลในขณะนั้น โดยพระพุทธเจาตรัสภาษิตวา

จงดูรางกายที่วาสวยงามนี้เถิด
เต็มไปดวยแผล สรางขึ้นดวยกระดูก
มากดวยโรค มากดวยความครุนคิดปรารถนา
หาความยั่งยืนถาวรมิได ๑๓๖

                                                 
๑๓๔เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๑๖๗.
๑๓๕เร่ืองเดียวกัน, ๑๗๑.
๑๓๖เร่ืองเดียวกัน, ๑๗๒.
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ชราวรรค เร่ืองที่ ๓ เร่ืองพระอุตตราเถรี
พระอุตตราเถรีผูชราภาพไดถวายอาหารแกภิกษุตลอด ๓ วัน ตนไมไดฉันภัตตาหาร

เหลานั้นเลย จนวันหนึ่งหมดแรงลมลง พระพุทธเจาจึงตรัสภาษิตวา
รางกายนี้แกหงอมแลว เปนที่อาศัยของโรค
แตกทําลายงาย รางกายอันเนาเหม็นนี้
จักแตกสลายพังภินท
เพราะชีวิตสิ้นสุดลงที่ความตาย ๑๓๗

ชราวรรค เร่ืองที่ ๔ เร่ืองพระอธิมานิกภิกษุ
ภิกษุ ๕๐๐ รูปไดฌานสมาบัติแลวสําคัญผิดวาตนบรรลุอรหัตผลตองการเขาเฝาเพื่อ

กราบทูลพระพุทธเจา พระพุทธเจาตรัสใหไปยังปาชาผีดิบกอน ภิกษุทั้งหลายเห็นศพสตรีเพิ่งตาย
ใหม ๆ เกิดอารมณกําหนัดและรังเกียจศพที่ตายหลายวันแลว จึงทราบวาจิตของตนยังมีกิเลส
พระพุทธเจาทราบความตระหนักของภิกษุทั้ง ๕๐๐ แลวจึงตรัสภาษิตวา

กระดูกเหลานี้ มีสีขาวเหมือนสีนกพิราบ
ไมเปนที่ตองการของใคร ๆ
ดุจน้ําเตาในฤดูสารท
ดูแลวไมนาปรารถนายินดี ๑๓๘

ชราวรรค เร่ืองที่ ๕ เร่ืองพระนางรูปนันทาเถรี
พระนางรูปนันทาเห็นวาพระญาติเปนอันมากออกบวชแลว จึงออกบวชเปนภิกษุณีบาง

เพราะความสิเนหาในพระญาติ ไมไดบวชเพราะความศรัทธา เมื่อบวชแลวไมยอมเขาเฝาฟงธรรม
จากพระพุทธเจาเพราะไดยินวาพระพุทธเจาตําหนิรูปงาม

พระนางไดยินแตคําสรรเสริญพระศาสดาจากภิกษุณีทั้งหลาย นางจึงเขาเฝาบางแตไม
ยอมแสดงตัว พระพุทธเจาทราบวาระจิตของนางจึงบรรดาลรูปสตรีโฉมงามเฝาปรนนิบัติอยูขาง
กายพระองค แลวบันดาลใหรูปสตรีนั้นคอย ๆ แกหงอมและตายลง นางเห็นดังนั้นจึงปลงอาลัยใน
ชีวิตและรางกายได พระพุทธเจาจึงตรัสภาษิตวา

                                                 
๑๓๗เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๑๗๓.
๑๓๘เร่ืองเดียวกัน, ๑๗๔.
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รางกายนี้เปน “อัฐินคร” (เมืองกระดูก)
ฉาบดวยเนื้อและโลหิต
เปนที่สถิตแหง ชรา มรณะ
ความเยอหยิ่ง และความดูถูกบุญคุณกัน ๑๓๙

ชราวรรค เร่ืองที่ ๖ เร่ืองพระนางมัลลิกาเทวี
พระนางมัลลิกาเทวีมเหสีของพระเจาปเสนทิโกศลกระทําสันถวะดวยสุนัข พระราชา

โกรธนาง นางจึงทํากลอุบายใหพระราชาเขาใจผิด ดวยผลกรรมนี้เมื่อนางตายไป ไดไปเกิดในอเวจี
มหานรก ๗ วัน จากนั้นจึงไปเกิดในสวรรคชั้นดุสิต

พระราชาเขาเฝากราบทูลพระพุทธเจาวาตั้งแตนางตายไปตนก็ไมกระปร้ีกระเปรา
เหมือนกอน ดวยคอยอาลัยถึงนางนั้น พระพุทธเจาจึงตรัสภาษิตวา

ราชรถ อันวิจิตรงดงาม ยังเกาได
แมรางกายของเรา ก็ไมพนชราภาพ
แตธรรมของสัตบุรุษหาแกไม
สัตบุรุษทั้งหลาย ยอมกลาวสอนกันเชนนี้แล ๑๔๐

ชราวรรค เร่ืองที่ ๗ เร่ืองพระโลฬุทายีเถระ
พระโลฬุทายีมักกลาวธรรมไมเหมาะแกกาล เชน กลาวบทมงคลในงานอวมงคล กลาว

บทอวมงคลในงานมงคล เปนตน พระพุทธเจาจึงเลาอดีตนิทานแลวตรัสภาษิตวา
คนโงแกเปลา
เหมือนโคถึก
มากแตเนื้อหนังมังสา
แตปญญาหาเพิ่มข้ึนไม ๑๔๑

                                                 
๑๓๙เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๑๗๕.
๑๔๐เร่ืองเดียวกัน, ๑๗๖.
๑๔๑เร่ืองเดียวกัน, ๑๗๗.
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ชราวรรค เร่ืองที่ ๘ เร่ืองปฐมโพธิกาล
เมื่อพระพุทธเจาบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ณ ควงไมศรีมหาโพธิ พระองคไดตรัส

ภาษิตวา
เมื่อไมพบนายชางผูสรางเรือน
เราไดเวียนวายตายเกิด
ในสงสารนับชาติไมถวน
การเกิดแลวเกิดอีกเปนทุกข,
นายชางเอย บัดนี้เราพบทานแลว
ทานจะสรางเรือนไมไดอีก
จันทัน อกไก เราทําลายหมดแลว
จิตของเราบรรลุนิพพาน
หมดความทะยานอยากแลว ๑๔๒

ชราวรรค เร่ืองที่ ๙ เร่ืองบุตรเศรษฐีมีทรัพยมาก
บุตรของเศรษฐีถูกนักเลงสุราลอหลอกใหติดรสสุรา ใชจายเงินของตนและของภรรยา

๑๖๐ โกฏิใหหมดไปโดยสุรุยสุรายจนตองขอทานหากิน พระพุทธเจาจึงตรัสภาษิตวา
เมื่อยังอยูในวัยหนุมสาว
ไมทําตัวใหดีและไมหาทรัพยไว
พอถึงวัยแกเฒา พวกเขายอมนั่งซบเซา
เหมือนนกกะเรียนแก
จับเจาอยูริมสระที่ไรปลา,
เมื่ออยูในวัยหนุมสาว
ไมทําตัวใหดี และไมหาทรัพยไว
พอถึงวัยแกเฒา พวกเขายอมนอนทุกข
ทอดถอนใจรําพึงถึงความหลัง
เหมือนธนูหัก (ใชยิงอะไรก็ไมได) ๑๔๓

                                                 
๑๔๒เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๑๗๘-๑๗๙.
๑๔๓เร่ืองเดียวกัน, ๑๘๐-๑๘๑.
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๑๒. อัตตวรรค (อรรถกถา ๑๐ เร่ือง)
อัตตวรรค เร่ืองที่ ๑ เร่ืองโพธิราชกุมาร
พระเจาโพธิราชกุมารปรารถนาจะมีพระราชบุตร แตดวยบพุกรรมทีก่นิไขนก ลูกนก พอนก

แมนก ทําใหหาบุตรมิได ไดกราบทูลถามพระพุทธเจา พระพุทธเจาไดบอกบุพกรรมนั้นแลวตรัส
ภาษิตวา

ถารูวาตนเปนที่รัก
พึงรักษาตนไวใหดี
บัณฑิตควรประคับประคองตนไว
ไมทั้งสามวัยก็วัยใดวัยหนึ่ง ๑๔๔

อัตตวรรค เร่ืองที่ ๒ เร่ืองพระอุปนันทศากยบุตร
ภิกษุ ๒ รูปไดรับถวายผาสาฎก ๒ ผืน ผากัมพล ๑ ผืน แบงกันไมได ไดใหพระอุปนันท-

ศากยบุตรเปนผูตัดสิน พระอุปนันทศากยบุตรไดแบงผาสาฎกแกภิกษุทั้ง ๒ แลวยึดเอาผากัมพลไว
พระพุทธเจาไดเลาอดีตนิทานวาชาติกอนภิกษุนี้ก็ทําเชนนี้ ติเตียนเปนอันมากแลวจึงตรัสภาษิตวา

ควรปฏิบัติตนใหดีกอน
แลวคอยสอนคนอื่น
บัณฑิตเมื่อทําไดอยางนี้
จึงจะไมสรางมลทินแกตัว ๑๔๕

อัตตวรรค เร่ืองที่ ๓ เร่ืองพระปธานิกติสสเถระ
พระปธานิกติสสเถระดีแตเที่ยวสอนภิกษุผูเปนศิษยของตน แตตนเองไมยอมบําเพ็ญ

สมณธรรมดังที่สอนผูอ่ืน พระลูกศิษยทูลฟองพระพุทธเจาแลว พระพุทธเจาไดตรัสภาษิตวา
สอนคนอื่นอยางใด
ควรทําตนอยางนั้น
ฝกตนเองแลวคอยฝกคนอื่น
เพราะตัวเราเองฝกยากยิ่งนัก ๑๔๖

                                                 
๑๔๔เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๑๘๕.
๑๔๕เร่ืองเดียวกัน, ๑๘๖.
๑๔๖เร่ืองเดียวกัน, ๑๘๗.
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อัตตวรรค เร่ืองที่ ๔ เร่ืองมารดาของพระกุมารกัสสปเถระ
มารดาของพระกุมารกัสสปเถระออกบวชเปนภิกษุณีโดยไมรูวาตนกําลังมีครรภ นางได

คลอดบุตรนามวา “กุมารกัสสป” โดยพระราชาเปนผูรับเล้ียง นางทรมานคิดถึงบุตรตลอด ๑๒ ป
ภายหลังเมื่อพระกุมารกัสสปะไดออกบวชบรรลุอรหัตผล มารดาของพระเถระเที่ยวเฝา

ติดตามพระเถระดวยอาลัยในบุตร พระเถระแสรงพูดถากถางนางใหตัดอาลัยในตน นางมีความ
เสียใจตัดอาลัยในบุตรแลว บําเพ็ญสมณธรรมจนบรรลุอรหัตผล พระพุทธเจาจึงตรัสภาษิตวา

เราตองพึ่งตัวเราเอง
คนอื่นใครเลาจะเปนที่พึ่งได
บุคคลผูฝกตนดีแลว
ยอมไดที่พึ่งที่ไดแสนยาก ๑๔๗

อัตตวรรค เร่ืองที่ ๕ เร่ืองอุบาสกชื่อมหากาล
อุบาสกนาม “มหากาล” ถูกทุบตีจนตายเพราะคนอื่นเขาใจผิดวาเปนผูลักทรัพย ภิกษุ

ทั้งหลายโจษกันวามหากาลอุบาสกตายโดยไมควรแกความเปนพระโสดาบัน พระพุทธเจาตรัสวา
ควรแกบุพกรรมที่มหากาลอุบาสกเคยกระทําแลว พรอมตรัสภาษิตวา

บาปที่ตนทําเอง เกิดในตนเอง
และตนเองเปนผูสรางไว
ยอมทําลายคนโงใหยอยยับ
เหมือนเพชร ทําลายแกวมณี ๑๔๘

อัตตวรรค เร่ืองที่ ๖ เร่ืองพระเทวทัต
ภิกษุทั้งหลายโจษกันถึงการกระทําของพระเทวทัตที่กระทําตอพระสัมมาสัมพุทธเจา 

พระพุทธเจาจึงตรัสภาษิตวา
คนทุศีล ก็เหมือนกับตนไม
ที่เถาวัลยข้ึนจนรก
เขาทําตัวใหวอดวายเอง

                                                 
๑๔๗เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๑๘๘.
๑๔๘เร่ืองเดียวกัน, ๑๘๙.
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มิจําตองรอใหศัตรูมาคอยกระทําให ๑๔๙

อัตตวรรค เร่ืองที่ ๗ เร่ืองกระเสือกกระสนเพื่อจะทําลายสงฆ
พระเทวทัตพยายามจะกระทําสังฆเภท วันหนึ่งไดบอกพระอานนทวาตนจะไมทําสังฆ-

กรรมรวมกับพระพุทธเจา และวางอุบายทูลขอ “วัตถุ ๕ ประการ” ตอพระพุทธเจา คือ ๑. ภิกษุทั้ง
หลายควรอยูปาตลอดชีวิต ๒. ภิกษุทั้งหลายควรเที่ยวบิณฑบาตตลอดชีวิต ๓. ภิกษุทั้งหลายควร
ถือผาบังสุกุลตลอดชีวิต ๔. ภิกษุทั้งหลายควรอยูโคนไมตลอดชีวิต ๕. ภิกษุทั้งหลายไมควรฉันปลา
และเนื้อตลอดชีวิต พระพุทธเจาตรัสตอบวาพระองคอนุญาตรุกขมูลเสนาสนะตลอด ๘ เดือนเทา
นั้น  อนุญาตใหฉันปลาและเนื้อที่พุทธบริษัทถวายได โดยไมมีอาการ ๓ อยาง คือ ๑. ไมไดเห็น
๒. ไมไดยิน ๓. ไมไดรังเกียจ (ไมระแวงสงสัย) และไมประทานอนุญาตตามคําขอของพระเทวทัต
พระเทวทัตไดทีจึงเที่ยวปาวรองแกชาวประชาทั้งหลายวาพระศาสดาเปนผูมักมาก ๑๕๐ ภิกษุทั้ง
หลายนําความกราบทูลตอพระศาสดา พระพุทธเจาจึงตรัสภาษิตวา

กรรมไมดี ทั้งไมมีประโยชนแกตน ทํางาย
แตกรรมดีและมีประโยชน ทําไดยากยิ่งนัก ๑๕๑

อัตตวรรค เร่ืองที่ ๘ เร่ืองพระกาลเถระ
พระกาลเถระไมปรารถนาจะใหสตรีอุปฏฐากแหงตนฟงธรรมจากพระพุทธเจา เพราะ

เกรงวานางจะศรัทธาพระพุทธเจากวาตน แตภายหลังนางไดเขาฟงธรรมจากพระพุทธเจา พระกาล
เถระไดตามไป แลวหามพระพุทธเจาไมใหตรัสอนุตรธรรม พระพุทธเจาจึงตรัสภาษิตวา

คนทรามปญญา มีความเห็นผิด ติเตียนคําสอน
ของเหลาพระอริยะผูอรหันต ผูมีชีวิตอยูโดยธรรม
เขายอมเกิดมาเพื่อฆาตัวเขาเอง
เหมือนขุยไผฆาตนไผฉะนั้น ๑๕๒

                                                 
๑๔๙เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๑๙๐.
๑๕๐เหตกุารณนี ้พระโกกาลกิะ พระกฏโมรกตสิสกะ พระขัณฑเทวบีตุร และพระสมทุทตัต

เห็นตามลัทธิของพระเทวทัต จึงกลาวกับภิกษุทั้งหลายวาพระเทวทัตตพูดถูกธรรม พูดถูกวินัย ตาม
ความพอใจและความเห็นชอบของพวกตน

๑๕๑เร่ืองเดียวกัน, ๑๙๑.
๑๕๒เร่ืองเดียวกัน, ๑๙๒.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



78

อัตตวรรค เร่ืองที่ ๙ เร่ืองอุบาสกชื่อจุลกาล
จุลกาลอุบาสกถูกเขาใจผิดวาเปนผูลักทรัพย แตไดเหลานางกุมภทาสีชวยเปนพยานให

จึงรอดพนจากความตายมาได พระพุทธเจาจึงตรัสภาษิตวา
ตนทําบาปเอง ตนก็เศราหมองเอง
ตนไมทําบาปตนก็บริสุทธิ์เอง
ความบริสุทธิ์หรือไมบริสุทธิ์เปนของเฉพาะตน
คนอื่นจะใหคนอื่นบริสุทธิ์แทนไมได ๑๕๓

อัตตวรรค เร่ืองที่ ๑๐ เร่ืองพระอัตตทัตถเถระ
พระอัตตทัตถเถระไดยินวาพระพุทธเจาจะเสด็จดับขันธปรินิพพานอีก ๔ เดือนขางหนา

จึงไมยอมไปสูสํานักของภิกษุทั้งหลาย พยายามบําเพ็ญสมณธรรม พระพุทธเจาจึงตรัสภาษิตวา
ถึงจะทําประโยชนแกคนอื่นมากมาย
ก็ไมควรละทิ้งจุดหมายปลายทางของตน
เมื่อรูวาอะไรคือจุดหมายปลายทางของตนแลว
ก็ควรใฝใจขวนขวาย ๑๕๔

๑๓. โลกวรรค (อรรถกถา ๑๑ เร่ือง)
โลกวรรค เร่ืองที่ ๑ เร่ืองภิกษุหนุม
ภิกษุหนุมผูหนึ่งทะเลาะกับหลานสาวของนางวิสาขาถึงขั้นดากันวา “เจาคนหัวขาด”

พระพุทธเจาทําทีเปนโอนออนเขาขางภิกษุหนุมผูนี้แลวตรัสภาษิตวา
อยาประพฤติส่ิงเลวทราม
อยาอยูดวยความประมาท
อยายึดถือความเห็นผิด
อยาทําตนเปนคนรกโลก ๑๕๕

                                                 
๑๕๓เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๑๙๓.
๑๕๔เร่ืองเดียวกัน, ๑๙๔.
๑๕๕เร่ืองเดียวกัน, ๑๙๗.
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โลกวรรค เร่ืองที่ ๒ เร่ืองพระเจาสุทโธทนะ
พระพุทธเจาเสด็จเขาสูกรุงกบิลพัสดุเปนครั้งแรกนับแตบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ 

พระเจาสทุโธทนะตเิตยีนวาเทีย่วบณิฑบาตดจุขอทาน ประพฤตอิงคไมสมแกวงศแหงตน พระพทุธเจา
จงึตรสัวาการบณิฑบาตเปนการควรแหงวงศพระพทุธเจาทัง้หลาย พรอมตรัสภาษติวา

ลุกขึ้นเถิด อยามัวประมาทอยูเลย
จงประพฤติสุจริตธรรม
เพราะผูประพฤติธรรมยอมอยูเปนสุข
ทั้งในโลกนี้และโลกหนา,
จงประพฤติสุจริตธรรม
อยาประพฤติทุจริต
ผูประพฤติธรรมยอมอยูเปนสุข
ทั้งในโลกนี้และโลกหนา ๑๕๖

โลกวรรค เร่ืองที่ ๓ เร่ืองภิกษุผูเจริญวิปสสนา
ภิกษุผูหนึ่งเล็งเห็นพยับแดดแลวพิจารณาเปนอารมณวารางกายยอมแตกดับไปดุจ

พยับแดดนี้ พระพุทธเจาเปลงฉัพพรรณรังสีดุจพระองคเองตอหนาภิกษุนั้นแลวตรัสภาษิตวา
ผูที่มองเห็นโลก
วาไมจีรังและหาสาระอะไรมิได
เชนเดียวกับคนมองฟองน้ําและพยับแดด
คนเชนนี้พญามารยอมตามหาไมพบ ๑๕๗

โลกวรรค เร่ืองที่ ๔ เร่ืองอภัยราชกุมาร
อภัยราชกุมารบุตรแหงพระเจาพิมพิสารสามารถปราบปรามกบฎใหสงบราบคาบลงได 

พระเจาพิมพิสารมอบราชสมบัติให ๗ วัน อภัยราชกุมารร่ืนเริงกับการรําฟอน เมื่อลวงเขาวันที่ ๗
นางรําคนหนึ่งเสียชีวิตลง อภัยราชกุมารเขาเฝาพระพุทธเจาเพื่อระงับความเศรา พระพุทธเจาจึง
ตรัสภาษิตวา

                                                 
๑๕๖เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๑๙๘-๑๙๙.
๑๕๗เร่ืองเดียวกัน, ๒๐๐.
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สูเจาทั้งหลาย จงมาเถิดมาดูโลกนี้
อันวิจิตรพิสดาร เหมือนกับราชรถทรง
ณ ที่นี่แหละ เหลาคนโงพากันหมกมุนอยู
แตผูรูหาติดของอยูไม ๑๕๘

โลกวรรค เร่ืองที่ ๕ เร่ืองพระสัมมัชชนเถระ
พระสมัมชัชนเถระมกักวาดลานวดัอยูเปนนติย สวนพระเรวตะเฝาบาํเพญ็สมณธรรม

พระสมัมชัชนเถระตอวาพระเรวตเถระวาเกยีจคราน พระเรวตะจงึแนะกรรมฐานใหพระสัมมชัชนเถระ
จนพระสมัมชัชนเถระบรรลอุรหตัผล พระพทุธเจาจงึตรสัภาษติวา

ผูที่เคยประมาทในกาลกอน
แตภายหลังไมประมาท
เขายอมสองโลกนี้ใหสวาง
เหมอืนพระจันทรที่พนจากเมฆ ๑๕๙

โลกวรรค เร่ืองที่ ๖ เร่ืองพระอังคุลิมาลเถระ
ภิกษทุัง้หลายวพิากษกนัถงึการละขนัธเขานพิพานของพระองคลิุมาลเถระ พระพทุธเจา

ตรัสวาดวยแตกอนไมมกีลัยาณมติร แตบดันีม้กีลัยาณมติร จงึทาํใหพระองคลิุมาลเถระผูซึง่ฆาคน
มามากมาย สามารถเขาถงึนพิพานได พรอมตรัสภาษติวา

ผูใดทําบาปไวแลว
ละไดดวยการทําดี
ผูนั้นยอมสองโลกนี้ใหสวาง
เหมือนพระจันทรที่พนจากเมฆ ๑๖๐

                                                 
๑๕๘เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๒๐๑.
๑๕๙เร่ืองเดียวกัน, ๒๐๒.
๑๖๐เร่ืองเดียวกัน, ๒๐๓.
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โลกวรรค เร่ืองที่ ๗ เร่ืองธิดาของนายชางหูก
พระพทุธเจาสนทนากบัธดิานายชางหกูดวยคาํถามวา เธอมาจากไหน ? เธอจกัไปไหน  ?

เธอไมทราบหรือ ? เธอทราบหรอื ? นางรูอุบายธรรมของพระพทุธเจาวาทรงถามเรือ่งความไมแนนอน
ของชวีติ พระพทุธเจาสรรเสรญิปญญาของนางพรอมตรัสภาษติวา

โลกนี้ มืดมน นอยคนจักเห็นแจง
นอยคน จะไปสวรรค
เหมือนนกติดขายนายพราน
นอยตัวจะหลุดรอดไปได ๑๖๑

โลกวรรค เร่ืองที่ ๘ เร่ืองภิกษุ  ๓๐  รูป
ภิกษุ ๓๐ รูปเขาเฝาพระพุทธเจา พระอานนทจึงออกไปจากที่นั้น จากนั้นพระพุทธเจา

แสดงพระธรรมเทศนาจนภิกษุ ๓๐ รูปบรรลุอรหัตผลทั้งสิ้น ภิกษุเหลานั้นจึงกระทําปาฏิหาริยเหาะ
กลับไปยังสํานักของตน พระอานนทไมเห็นการกลับของภิกษุเหลานั้นจึงทูลถามพระพุทธเจา พระ
พุทธเจาจึงตรัสภาษิตวา

พระยาหงส เหินฟาไปหาพระอาทิตย
ผูมีฤทธิ์ เหาะเหินเดินอากาศ
นักปราชญ ออกไปจากโลก
เพราะเอาชนะพญามารพรอมทั้งกองทัพ ๑๖๒

โลกวรรค เร่ืองที่ ๙ เร่ืองนางจิญจมาณวิกา
นางจิญจมาณวิการับจางจากพวกเดียรถีย ทําทีเปนตั้งครรภกับพระพุทธเจา โดยกลึง

ไมใสทองใหนูน ทุบมือและเทาใหบวม ภายหลังเมื่อความจริงปรากฏ นางถูกประชาทัณฑ หนีออก
ไปนอกวิหารและถูกธรณีสูบ พระพุทธเจาจึงตรัสภาษิตวา

คนที่ลวงศีลขอที่ส่ี
มักพูดเท็จ ไมคํานึงถึงปรโลก
จะไมทําความชั่ว ไมมี ๑๖๓

                                                 
๑๖๑เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๒๐๔.
๑๖๒เร่ืองเดียวกัน, ๒๐๕.
๑๖๓เร่ืองเดียวกัน, ๒๐๖.
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โลกวรรค เร่ืองที่ ๑๐ เร่ืองอสทิสทาน
พระเจาปเสนทิโกศลถวายอสทิสทานไดสําเร็จดวยคําแนะนําของพระนางมัลลิกาเทวี 

บัดนั้นชุณหอํามาตยไดมีจิตโมทนา สวนกาฬอํามาตยมีจิตขุนเคืองความฟุมเฟอยของพระราชา
พระพุทธเจาทราบวาระจิตของอํามาตยทั้ง ๒ เล็งเห็นวาหากกระทําอนุโมทนากถา ศีรษะของกาฬ
อํามาตยจักแตกเปน ๗ เสี่ยง พระองคจึงไมกลาวอนุโมทนากถา พระเจาปเสนทิโกศลทูลถามถึง
ความที่พระองคไมกลาวอนุโมทนากถา ทราบความแลว พระองคจึงเนรเทศกาฬอํามาตยเสียจาก
พระนคร พระพุทธเจาจึงตรัสภาษิตวา

แนนอน คนตระหนี่ไมมีโอกาสไปเทวโลก
แนนอน คนโง ไมสรรเสริญการให
แตคนฉลาด ยินดีใหทาน
นี่แลที่บันดาลใหเขาไดรับสุขในปรภพ ๑๖๔

โลกวรรค เร่ืองที่ ๑๑ เร่ืองนายกาละบุตรของอนาถบิณฑิกเศรษฐี
นายกาละเปนบุตรของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเปนผูไมเลื่อมใสพระศาสดา บิดาไดวาจาง

ใหไปฟงธรรมจนบรรลุโสดาปตติผลในที่สุด หลังจากนั้นนายกาละจึงไมรับคาจางจากบิดาอีก แต
เต็มใจไปฟงธรรมดวยตัวเอง พระพุทธเจาจึงตรัสภาษิตวา

ยิ่งกวา เอกราชยทั่วทั้งแผนดิน
ยิ่งกวา ข้ึนสวรรคาลัย
ยิ่งกวา อธิปไตยในโลกทั้งปวง
คือ พระโสดาปตติผล ๑๖๕

๑๔. พุทธวรรค (อรรถกถา ๙ เร่ือง)
พุทธวรรค เร่ืองที่ ๑ เร่ืองมารธิดา
พญามารมีความเสียใจที่พระพุทธเจาบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ บุตรีของพญา

มารไดเขาประโลมพระพุทธเจาใหละทิ้งเพศบรรพชิต หันกลับมาครองเพศฆราวาสเชนเดิม พระ
พุทธเจาจึงตรัสภาษิตแกบุตรีของพญามารวา

                                                 
๑๖๔เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๒๐๗.
๑๖๕เร่ืองเดียวกัน, ๒๐๘.
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พระพุทธเจาพระองคใด
ทรงชนะกิเลสไดเด็ดขาด
กิเลสที่ทรงชนะแลวไมติดตามพระองคไปอีก
พระพุทธเจาพระองคนั้น
ทรงมีพระสัพพัญุตญาณหาที่สุดมิได
ไมไปตามทางของกิเลสแลว
พวกเธอจะนําทานไปตามทางไหนเลา,
พระพุทธเจาพระองคใด
ไมมีตัณหาดังตาขาย อันมีพิษสงรายกาจ
พระพุทธเจาพระองคนั้น
ทรงมีพระสัพพัญุตญาณหาที่สุดมิได
ไมไปตามทางของกิเลสแลว
พวกเธอจะนําทานไปตามทางไหนเลา ๑๖๖

พุทธวรรค เร่ืองที่ ๒ เร่ืองยมกปาฏิหาริย
พระพุทธเจาไดกระทํายมกปาฏิหาริยและจําพรรษาอยู ณ ดาวดึงสพิภพตลอดไตรมาส

พระพุทธเจาเสด็จลงสูมนุษยพิภพ ณ ประตูเมืองสังกัสสนคร พระสารีบุตรเห็นพระสรีระของ
พระพุทธเจาแลวกราบทูลวามนุษยและเทวดาทั้งหลายยอมมีความอิ่มใจที่ไดเห็นพระองค        
พระพุทธเจาจึงตรัสภาษิตวา

เหลาเทวดายอมรักธีรชน
ผูขวนขวายในกรรมฐาน
ยินดีในนิพพานอันสงบ
มีสติและรูแจงจบสัจธรรม ๑๖๗

                                                 
๑๖๖เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๒๑๑-๒๑๒.
๑๖๗เร่ืองเดียวกัน, ๒๑๓.
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พุทธวรรค เร่ืองที่ ๓ เร่ืองนาคราชชื่อเอรกปตตะ
ในกาลศาสนาของพระกัสสปพุทธเจา ภิกษุหนุมผูหนึ่งเลนดึงใบตะไครน้ําใหขาด

เพราะคิดวานี่เปนโทษเพียงเล็กนอย ดวยผลกรรมเมื่อละอัตภาพนั้นไปแลวจึงไปเกิดเปนพญานาค
นามวา “เอรกปตตะ”

พญานาคเฝาคอยการอุบัติของพระพุทธเจาองคตอไปจนไดพบพระสมณโคดมพุทธเจา 
ไดเขาเฝาเพื่อฟงธรรมแตไมอาจบรรลุธรรมเพราะเปนเดรัจฉาน พระพุทธเจาจึงตรัสภาษิตวา

ยาก ที่ไดเกิดมาเปนมนุษย
ยาก ที่ชีวิตสัตวจะอยูสบาย
ยาก ที่จะไดฟงธรรมของสัตบุรุษ
ยาก ที่พระสัมพุทธจะอุบัติมา ๑๖๘

พุทธวรรค เร่ืองที่ ๔ เร่ืองปญหาของพระอานนทเถระ
พระอานนทอยากทราบเรื่องอุโบสถ ๑๖๙ ในพระพุทธเจาทั้ง ๗ พระองควาเหมือนหรือ

แตกตางกันอยางไร พระพุทธเจากลาวตอบแลวจึงตรัสภาษิตวา
ไมทําความชั่วทุกชนิด
ทําแตความดี
ทําใจใหผองใส
นี้เปนคําสอนของพระพุทธเจาทั้งหลาย,
ขันติคือความอดทน เปนตบะอยางยอด
นิพพาน ทานผูรูกลาววาเปนยอด
ผูที่ยังทํารายผูอ่ืนอยู ไมจัดวาเปนบรรพชิต
ผูที่ยังเบียดเบียนคนอื่นอยู ไมจัดวาเปนสมณะ,

                                                 
๑๖๘เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๒๑๔.
๑๖๙การสวดปาฏิโมกขของพระสงฆทุกกึ่งเดือน เปนเครื่องซักซอมตรวจสอบความ

บริสุทธิ์ทางวินัยของภิกษุทั้งหลาย และแสดงความพรอมเพรียงของสงฆ การทําอุโบสถจะมีการ
สวดปาฏิโมกขไดตอเมื่อมีภิกษุครบองคสงฆจตุรวรรค คือ ๔ รูป ข้ึนไป เรียกวาสังฆอุโบสถ ถามี
ภิกษุอยูเพียง ๒ หรือ ๓ รูป เรียกวาคณอุโบสถ หรือปาริสุทธิอุโบสถ ถามีภิกษุอยูในวัดรูปเดียว
เรียกวาปุคคลอุโบสถ หรืออธิษฐานอุโบสถ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



85

ไมวารายใคร
ไมกระทบกระทั่งใคร
ระมัดระวังในปาติโมกข
บริโภคพอประมาณ
อยูในสถานสงัด
ฝกหัดจิตใหสงบ
นี้คือคําสอนของพระพุทธเจาทั้งหลาย ๑๗๐

พุทธวรรค เร่ืองที่ ๕ เร่ืองภิกษุผูไมยินดี
ภิกษหุนุมผูหนึง่กระสนัจะสกึดวยคดิวาจกัใชเงนิ ๑๐๐ กหาปณะของบดิาเลีย้งชพี พระ

เถระทัง้หลายไดนาํตวัเขาเฝาพระพทุธเจา พระพทุธเจาจงึแสดงมนัธาตรุาชชาดก ๑๗๑ พรอมภาษติวา
ถึงแมเงินตราจะไหลมาดังหาฝน
ความอยากของคนก็หาอิ่มไม
กามวิสัยทั้งหลายมีความสุขจริง ๆ นอย
เต็มไปดวยความทุกขสารพัด
รูชัดดังนี้แลว สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจา
ยอมไมยินดีในกามารมณแมที่เปนทิพย
หากแตยินดีในทางสิ้นกิเลสตัณหา ๑๗๒

                                                 
๑๗๐เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๒๑๕-๒๑๗.
๑๗๑ชาดกเรื่องนี้เปนเรื่องพระเจามันธาตุมหาราชครองราชสมบัติเปนพระเจาจักรพรรดิ

ในมหาทวีปทั้ง  ๔  มีทวีปนอยสองพันเปนบริวาร  ครองราชสมบัติในเทวโลกชั้นจาตุมมหาราชิกา
ตลอดกาลนานแลวไดครองราชสมบัติในดาวดึงสเทวโลกตามระยะเวลาพระชนมายุของทาวสักกะ
ถึง  ๓๖  องค  ยังไมสามารถทําใหความอยากหมดสิ้นไปได

๑๗๒เร่ืองเดียวกัน, ๒๑๘.
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พุทธวรรค เร่ืองที่ ๖ เร่ืองปุโรหิตชื่ออัคคิทัต
ปุโรหิตของพระเจาปเสนทิโกศลไดออกบวชนอกพระศาสนา สอนศิษยทั้งหลายใหถือ

เอาภูเขา ปา อาราม ตนไมเปนสรณะ พระพุทธเจาตรัสใหพระโมคคัลลานไปทรมานอัคคิทัตจนละ
พยศ จากนั้นพระองคจึงไปสอนใหเลิกยึดถือส่ิงไรสาระ พรอมตรัสภาษิตวา

คนเปนจํานวนมาก เมื่อภัยมาถึงตัว
พากันยึดเอาสิ่งตาง ๆ เปนที่พึ่ง
อาทิ ภูเขา ปาไม สวน
ตนไม และเจดีย,
นั่นมิใชที่พึ่งอันปลอดภัย
นั่นมิใชที่พึ่งอันสูงสุด
อาศัยที่พึ่งชนิดนั้น
ก็ไมพนทุกขทั้งปวงได,
ผูถึงพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆเปนที่พึ่ง
ยอมเห็นอริยสัจดวยปญญาชอบ คือ
ทุกข, เหตุของทุกข, ความดับทุกข และ
อริยมรรคมีองคแปด อันเปนทางดับทุกข,
นั่นแลคือที่พึ่งอันปลอดภัย
นั่นคือที่พึ่งอันสูงสุด
คนเราอาศัยที่พึ่งชนิดนั้น
ยอมพนจากทุกขทั้งปวง ๑๗๓

พุทธวรรค เร่ืองที่ ๗ เร่ืองปญหาของพระอานนทเถระ
พระอานนททราบถึงตระกูลที่เกิดของสัตวดังนี้ คือ ชางอาชาไนยยอมเกิดในตระกูล

ฉัททันตหรืออุโบสถ มาอาชาไนยยอมเกิดในตระกูลสินธพหรือวลาหก โคอาชาไนยยอมเกิดใน
ทักขิณาปถชนบท แตพระอานนทเถระไมทราบที่เกิดของบุรุษอาชาไนยจึงทูลถามปญหานี้ตอพระ
สัมมาสัมพุทธเจา พระพุทธเจาตอบวาบุรุษอาชาไนยจะเกิดในตระกูลขัตติยมหาศาลหรือพราหมณ
มหาศาล ตระกูลใดตระกูลหนึ่งเทานั้น พรอมตรัสภาษิตวา

                                                 
๑๗๓เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๒๑๙-๒๒๒.
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บุรุษอาชาไนย หาไดยาก
เขายอมไมเกิดในตระกูลทั่วไป
คนฉลาดเชนนี้ เกิดในตระกูลใด
ตระกูลนั้นยอมเจริญรุงเรืองดวยความสุข ๑๗๔

พุทธวรรค เร่ืองที่ ๘ เร่ืองสัมพหุลภิกขุ
ภิกษุ ๕๐๐ สนทนากันวาอะไรเปนสุขแทจริงในโลกนี้ ภิกษุทั้งหลายเอยกันแตเพียง

ความสุขทางโลกวาเปนความสุขแทจริง พระพุทธเจาจึงตรัสภาษิตวา
การเกิดขึ้นของพระพุทธเจาทั้งหลายใหเกิดสุข
การแสดงพระสัทธรรมใหเกิดสุข
ความพรอมเพรียงของหมูใหเกิดสุข
ความพยายามของหมูที่พรอมเพรียงกันใหเกิดสุข ๑๗๕

พุทธวรรค เร่ืองที่ ๙ เร่ืองพระเจดียทองของพระกัสสปทสพล
พระพุทธเจาไดใหพระอานนทไปเรียกพราหมณคนหนึ่งเขาเฝา พราหมณเขามาแลว

ถวายอภิวาทเจดียแตไมถวายอภิวาทพระผูมีพระภาค โดยใหเหตุผลวาการไหวเจดียเปนประเพณี
เดิมของตระกูล พระพุทธเจาตรัสยกยอพราหมณแลวกลาววาการบูชาเจดียที่ยิ่งกวานั้นมีอยู คือ
สรีรเจดีย อุททิสเจดีย และปริโภคเจดีย แลวตรัสภาษิตวา

ผูบูชาทานที่ควรบูชา
คือพระพุทธเจา หรือสาวกของพระพุทธเจา
ผูลวงพนกิเลสเครื่องขวางกั้น
หมดโศกหมดปริเทวนา สงบระงับ
ปลอดภัยโดยประการทั้งปวง
ใคร ๆ ไมสามารถจะคํานวณบุญของบุคคลผูนี้วา
“เขาไดบุญประมาณเทานี้” ๑๗๖

                                                 
๑๗๔เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๒๒๓.
๑๗๕เร่ืองเดียวกัน, ๒๒๔.
๑๗๖เร่ืองเดียวกัน, ๒๒๕.
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๑๕. สุขวรรค (อรรถกถา ๘ เร่ือง)
สุขวรรค เร่ืองที่ ๑ เร่ืองระงับความทะเลาะแหงหมูพระญาติ
ชาวเมอืงกบลิพสัดุและนครโกลยิะววิาทแยงน้าํในการทาํกสกิรรมกนั เร่ืองลกุลามใหญโต

จนราชตระกลูทัง้ ๒ นครยกทพัมาเพือ่ทาํสงครามแกกนั พระพทุธเจาไดเสดจ็เขาหามปรามโดยยก
อุปมาคาของพระราชากบัคาของน้าํ เพือ่เปรียบวาพระราชามคีามากกวาน้าํพรอมตรัสภาษติวา

ในหมูมนุษย ผูจองเวรกัน
พวกเราไมจองเวรใคร
ชางอยูสบายจริงหนอ
ในหมูมนุษยผูเต็มไปดวยเวร
พวกเราอยูอยางปราศจากเวร,
ในหมูมนุษย ผูมีกิเลส
พวกเราหมดกิเลสแลว
ชางอยูสุขสบายจริงหนอ
ในหมูมนุษย ผูมีกิเลส
พวกเราอยูปราศจากกิเลส,
ในหมูมนุษย ผูมีความกระวนกระวาย
พวกเราไมกระวนกระวาย
ชางอยูเปนสุขสบายจริงหนอ
ในหมูมนุษย ผูมีความกระวนกระวาย
พวกเราอยูปราศจากความกระวนกระวาย ๑๗๗

สุขวรรค เร่ืองที่ ๒ เร่ืองมาร
มารไดเขาดลใจประชาชนในหมูบานเพื่อไมใหถวายภัตตาหารแดพระพุทธเจา มารได

เขาถามพระพุทธเจาวาหิวบางหรือไม พระพุทธเจาตอบวาจักเสวยปติดุจอาภัสสรพรหม โดยตรัส
ภาษิตวา

พวกเราไมมีกิเลสเศราหมองใจ
ชางอยูสุขสบายจริงหนอ

                                                 
๑๗๗เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๒๒๙-๒๓๑.
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พวกเรามีปติเปนภักษาหาร
เปรียบปานเหลาอาภัสรพรหม ๑๗๘

สุขวรรค เร่ืองที่ ๓ เร่ืองปราชัยของพระเจาโกศล
พระเจาโกศลบิดาของพระเจาปเสนทิโกศล มีความโทมนัสที่พระองคทําสงครามแพ

พระเจาอชาตศัตรูพระราชาผูออนวัยถึง ๓ คร้ัง พระพุทธเจาทราบความแลวจึงตรัสภาษิตวา
ผูแพยอมกอเวร
ผูพายยอมอยูเปนทุกข
ผูละความแพและความพายเสีย
มีใจสงบระงับนั่นแหละอยูเปนสุข ๑๗๙

สุขวรรค เร่ืองที่ ๔ เร่ืองเด็กหญิงแหงตระกูลคนใดคนหนึ่ง
เด็กหญิงคนหนึ่งไดเขาสูตระกูลสามีดวยอาวาหมงคล ระหวางงานมงคลนั้น ฝายสามี

เห็นนางแลวเกิดอํานาจราคะเขาครอบงํา พระพุทธเจาทราบวาระจิตแลวจึงตรัสภาษิตวา
ไมมีไฟใดเสมอดวยราคะ
ไมมีโทษใดเสมอดวยโทสะ
ไมมีทุกขใดเสมอดวยเบญจขันธ
ไมมีสุขใดเสมอดวยความสงบ ๑๘๐

สุขวรรค เร่ืองที่ ๕ เร่ืองอุบาสกคนใดคนหนึ่ง
อุบาสกคนหนึง่มคีวามหวิเขาครอบงาํแตยงัเขาเฝาพระพทุธเจาเพือ่ฟงธรรม พระพทุธเจา

ตรัสใหภิกษนุาํอาหารใหแกอุบาสกนัน้กนิกอน เมือ่อุบาสกนัน้ปราศจากความหวิแลว สามารถตัง้ใจ
ฟงธรรมไดเปนอนัด ีไดดวงตาเหน็ธรรม (บรรลพุระโสดาปตตผิล)

ภิกษุทั้งหลายโจษตําหนิพระพุทธเจาที่ใหอาหารแกอุบาสกนั้น พระพุทธเจาทรงทราบ
ความที่ภิกษุตําหนิพระองค พระองคจึงตรัสภาษิตวา

                                                 
๑๗๘เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๒๓๒.
๑๗๙เร่ืองเดียวกัน, ๒๓๓.
๑๘๐เร่ืองเดียวกัน, ๒๓๔.
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ความหิวเปนโรคอยางยิ่ง
สังขาร เปนทุกขอยางยิ่ง
รูความจริงขอนี้แลว
(คนฉลาด จึงทําพระนิพพานใหแจง)
พระนิพพานเปนสุขอยางยิ่ง ๑๘๑

สุขวรรค เร่ืองที่ ๖ เร่ืองพระเจาปเสนทิโกศล
พระเจาปเสนทิโกศลเสวยพระกระยาหารมากเกินไปจนอวนฉุ มักงวงเหงาหาวนอนอยู

เสมอ พระพุทธเจาตรัสวาอยาบริโภคมากเกินไป พรอมแสดงภาษิตวา
ความไมมีโรค เปนลาภอยางยิ่ง
ความรูจักพอ เปนทรัพยอยางยิ่ง
ความไววางใจกัน เปนญาติอยางยิ่ง
พระนิพพาน เปนสุขอยางยิ่ง ๑๘๒

สุขวรรค เร่ืองที่ ๗ เร่ืองพระติสสเถระ
พระติสสเถระไดยินวาพระศาสดาจะเสด็จดับขันธปรินิพพานในอีก ๔ เดือนขางหนา จึง

พยายามบําเพ็ญสมณธรรม ไมเขาสูสํานักของภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายพากันตําหนิพระติสส
เถระ พระศาสดาสอบถามจนทราบความแลวจึงตรัสสรรเสริญพระติสสเถระ พรอมกลาวภาษิตวา

เมื่อไดล้ิมรสแหงวิเวก
และรสพระนิพพานอันสงบ
ไดดื่มรสแหงความอิ่มเอมในพระธรรม
บุคคลยอมจะหมดบาป หมดทุกขรอน ๑๘๓

                                                 
๑๘๑เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๒๓๕.
๑๘๒เร่ืองเดียวกัน, ๒๓๖.
๑๘๓เร่ืองเดียวกัน, ๒๓๗.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



91

สุขวรรค เร่ืองที่ ๘ เร่ืองทาวสักกะ
พระพทุธเจาอาพาธลงพระโลหติ พระอนิทรไดเขามาเปนอุปฏฐากของพระพทุธเจา ทนู

เอากระโถนพระบงัคนหนกัขึน้เหนอืเศยีรดจุทนูภาชนะของหอม พระพทุธเจาตรสัวาเทวดาทัง้หลาย
ยอมไดกลิน่มนษุยดจุกลิน่ซากศพ ขอใหพระอนิทรไปเสยี แตพระอนิทรกข็ออปุฏฐากพระพทุธเจา
จนหายอาพาธ

ภิกษุทั้งหลายโจษสรรเสริญพระอินทรที่ไมรังเกียจกลิ่นมนุษย พระพุทธเจาตรัสแกภิกษุ
วาการกระทําของพระอินทรไมนาแปลกเพราะเปนพระโสดาบันแลว พรอมตรัสภาษิตวา

การพบพระอริยเจาเปนความดี
การอยูรวมกับทานใหเกิดสุขทุกเมื่อ
เมื่อไมคบคนพาลเสียได
คนเราพึงมีความสุขเปนนิจนิรันดร,
เพราะผูคบคนพาล ยอมเศราโศกนาน
การอยูรวมกับคนพาลมีแตความทุกข
เหมือนอยูรวมกับศัตรู
การอยูรวมกับนักปราชญมีแตความสุข
เหมือนสมาคมของญาติ,
เพราะฉะนั้นจึงควรประพฤติตามผูเปนปราชญ
ผูเฉียบแหลม ศึกษาเลาเรียนมาก เอาการเอางาน
เครงครัด เปนพระอริยะ เปนสัตบุรุษ มีปญญาดี
เหมือนพระจันทรไปตามทางของกลุมนักขัตฤกษ ๑๘๔

๑๖. ปยวรรค (อรรถกถา ๙ เร่ือง)
ปยวรรค เร่ืองที่ ๑ เร่ืองบรรพชิต  ๓  รูป
บุตร บิดา มารดา ออกบวชตามกันตามลําดับ แตทั้งสามก็ยังคลุกคลีใกลชิดกัน เปนที่

รําคาญของภิกษุและภิกษุณีทั้งหลาย พระพุทธเจาเรียกมาตักเตือนแลวตรัสภาษิตวา
พยายามในสิ่งที่ไมควรพยายาม
ไมพยายามในสิ่งที่ควรพยายาม

                                                 
๑๘๔เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๒๓๘-๒๔๐.
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ละเลยสิ่งที่เปนประโยชน ติดอยูในปยารมณ
คนเชนนี้ก็ไดแตริษยาผูที่พยายามชวยตัวเอง,
อยาติดอยูในสิ่งที่เรารัก หรือไมรัก
การพลัดพรากจากสิ่งที่เรารัก เปนทุกข
การพบเห็นแตส่ิงที่ไมรัก ก็เปนทุกข,
เพราะฉะนั้น ไมควรรักสิ่งใด
เพราะพลัดพรากจากของรัก เปนทุกข
ผูที่หมดความรักและความไมรักแลว
เครื่องผูกพัน ก็พลอยหมดไปดวย ๑๘๕

ปยวรรค เร่ืองที่ ๒ เร่ืองกุฎมพีคนใดคนหนึ่ง
พราหมณกุฎมพีผูหนึ่งสูญเสียบุตรชายไปแลวมีความเศราโศกอยู พระพุทธเจาเสด็จไป

ปลอบพราหมณนั้นโดยเลาอุรคชาดก ๑๘๖ พรอมตรัสภาษิตวา
ที่ใดมีของรัก ที่นั่นมีโศก
ที่ใดมีของรัก ที่นั่นมีภัย
เมื่อไมมีของรักเสียแลว
โศกภัย ก็ไมมี ๑๘๗

ปยวรรค เร่ืองที่ ๓ เร่ืองนางวิสาขาอุบาสิกา
นางสทุตัตหีลานสาวของนางวสิาขาเสยีชวีติลง นางวสิาขามคีวามเสยีใจไมอาจหกัหาม

ไวได เทีย่วรองไหอยู เขาเฝาพระพทุธเจาแลว พระพทุธเจาจงึตรสัภาษติวา

                                                 
๑๘๕เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๒๔๓-๒๔๕.
๑๘๖ชาดกเรื่องนี้เปนเรื่องตระกูลพราหมณธรรมปาละ มีพราหมณ พราหมณี บุตร ธิดา

สะใภ และทาสี ทั้งหมดเจริญมรณานุสติอยูเสมอ วันหนึ่งพราหมณและบุตรออกไปไถนา บุตรถูกงู
กัดตาย ไปเกิดเปนพระอินทร ฝายตระกูลพราหมณทําศพของบุตรโดยไมเศราโศก บุตรซึ่งเกิดเปน
พระอินทรแสรงแปลงกายเปนมนุษยถามถึงเหตุที่ไมเศราโศกจากความตายของบุตร เมื่อไดฟงแลว
จึงบันดาลทรัพยใหญาติวงศเดิมของตนเปนอันมาก

๑๘๗เร่ืองเดียวกัน, ๒๔๖.
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ที่ใดมีความรัก ที่นั่นมีโศก
ที่ใดมีความรัก ที่นั่นมีภัย
เมื่อไมมีความรักเสียแลว
โศก ภัย ก็ไมมี ๑๘๘

ปยวรรค เร่ืองที่ ๔ เร่ืองเจาลิจฉวี
เชาตรูวนัมมีหรสพวนัหนึง่ เหลาเจาลจิฉวตีางแตงองคแขงกนัอยางสวยงาม แมพระพทุธเจา

ยงัตรสัวาคลายกบัเทวดาชัน้ดาวดงึส แตยามค่าํเหลาเจาลจิฉวไีดประหตัประหารกนัเพือ่แยงหญงิ
โสเภณนีางหนึง่ ตางคนตางบาดเจบ็ถงึความพนิาศแลว พระพทุธเจาจงึตรสัภาษติวา

ที่ใดมีความยินดี ที่นั่นมีโศก
ที่ใดมีความยินดี ที่นั่นมีภัย
เมื่อไมมีความยินดีเสียแลว
โศก ภัย ก็ไมมี ๑๘๙

ปยวรรค เร่ืองที่ ๕ เร่ืองอนิตถิคันธกุมาร
อนติถคินัธกมุารจตุมิาแตพรหมโลกเกดิในครรภมนษุย เมือ่คลอดออกมามคีวามรงัเกยีจ

สตรี แมสตรีใดจบัตองกร็องไห ภายหลงับดิามารดาไดออนวอนใหสืบตระกลู โดยยอมทาํตามเงือ่นไข
ของอนติถคินัธกมุารใหหาสตรทีีง่ามดัง่รูปทองไดแลว หากแตสตรนีัน้ตายเสยีระหวางทาง อนติถคินัธ
กมุารมคีวามโศกเศราเปนอันมาก พระพทุธเจาเสดจ็ไปโปรดพรอมตรสัภาษติวา

ที่ใดมีความใคร ที่นั่นมีโศก
ที่ใดมีความใคร ที่นั่นมีภัย
เมื่อไมมีความใครเสียแลว
โศก ภัย ก็ไมมี ๑๙๐

                                                 
๑๘๘เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๒๔๗.
๑๘๙เร่ืองเดียวกัน, ๒๔๘.
๑๙๐เร่ืองเดียวกัน, ๒๔๙.
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ปยวรรค เร่ืองที่ ๖ เร่ืองพราหมณคนใดคนหนึ่ง
พราหมณผูหนึ่งนับถือพระพุทธองคดุจสหาย ไดใหสัญญาแกพระพุทธเจาวาจะถวาย

ขาวเมื่อขาวออกผล แตเกิดพายุฝนทําลายขาวกลานั้นจนส้ินเสียกอน พราหมณมีความเสียใจที่ไม
อาจกระทําตามสัญญาได พระพุทธเจาแสดงอุบายระงับความโศกแกพราหมณแลวตรัสภาษิตวา

ที่ใดมีความทะยานอยาก ที่นั่นมีโศก
ที่ใดมีความทะยานอยาก ที่นั่นมีภัย
เมื่อไมมีความทะยานอยากเสียแลว
โศก ภัย ก็ไมมี ๑๙๑

ปยวรรค เร่ืองที่ ๗ เร่ืองเด็ก  ๕๐๐  คน
พระพุทธเจาเสด็จพรอมภิกษุ ๕๐๐ ไดสวนทางกับกลุมเด็ก ๕๐๐ คนที่ถือกระเชาขนม

เด็กเหลานั้นไมไดถวายขนมแกใคร ๆ แตถวายขนมแดพระมหากัสสปเถระ พระมหากัสสปเถระได
แนะใหเด็กเหลานั้นถวายขนมแกพระพุทธเจาพรอมภิกษุบริวารดวย

ภิกษุทั้งหลายโจษกันวาเด็กเหลานั้นถวายขนมเพราะเห็นแกหนา พระพุทธเจาจึงตรัส
วาภิกษุเชนพระมหากัสสปเถระนั้นยอมเปนที่รักของมนุษยและเทวดาทั้งหลาย พรอมตรัสภาษิตวา

ผูประพฤติดี มีความเห็นถูกตอง
มั่นอยูในคลองธรรม พูดคําสัตย
ปฏิบัติหนาที่ของตนสมบูรณ
คนยอมเทิดทูนดวยความรัก ๑๙๒

ปยวรรค เร่ืองที่ ๘ เร่ืองพระอนาคามิเถระ
พระเถระผูเปนพระอนาคามีรูปหนึ่งละอายคําถามของพระลูกศิษยที่ถามถึงการบรรลุ

ธรรมของพระเถระ เพราะพระเถระนั้นบรรลุเพียงพระอนาคามีผล คิดวาความเปนพระอนาคามีผล
นั้นแมคฤหัสถก็บรรลุได จึงไมกลาวตอบคําถามของพระลูกศิษย คิดวาเมื่อตนบรรลุเปนพระ
อรหัตผลแลวจึงบอกคุณธรรมของตนแกพระลูกศิษย พระเถระยังไมบรรลุเปนพระอรหันตแตได

                                                 
๑๙๑เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๒๕๐.
๑๙๒เร่ืองเดียวกัน, ๒๕๑.
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กระทํากาละเสียกอน เหลาพระลูกศิษยจึงโศกเศราเสียใจ พระพุทธเจาทรงทราบความทั้งหมดแลว
จึงกลาววาพระเถระเปนพระอนาคามีผล แลวตรัสภาษิตวา

พระอนาคามีผูใฝพระนิพพาน
สัมผัสผานผลสามดวยใจ
หมดปฏิพัทธรักใครในกาม
จึงไดสมญานามวา “ผูทวนกระแส” ๑๙๓

ปยวรรค เร่ืองที่ ๙ เร่ืองนายนันทิยะ
นายนันทิยะเปนผูศรัทธาในพระศาสนา สรางศาลาโรงทานไวในปาอิสิปตนะ กุศลนั้น

ทําใหไดวิมานปราสาททิพยในเทวโลกชั้นดาวดึงสเปนรัตนะ ๗ ประการ
พระมหาโมคคัลลานเถระจาริกไปยังเทวโลกเห็นปราสาททิพยนั้น เมื่อกลับมาสูแดน

มนุษย พระเถระไดสนทนาเรื่องปราสาททิพยนั้นกับพระศาสดา พระพุทธเจาจึงตรัสภาษิตวา
บุรุษผูจากไปนาน
เมื่อกลับมาจากไพรัชสถานโดยสวัสดี
ญาติ และมิตรสหายยอมยินดีตอนรับ,
บุญที่ไดทําไวในโลกนี้
ยอมตอนรับผูที่จากไป
เหมือนญาติที่รักมาจากที่ไกล
ฝูงชนยอมเต็มใจตอนรับ ๑๙๔

๑๗. โกธวรรค (อรรถกถา ๘ เร่ือง)
โกธวรรค เร่ืองที่ ๑ เร่ืองเจาหญิงโรหิณี
เจาหญิงโรหินีพระนองนางของพระอนุรุทธเถระเปนโรคผิวหนัง พระเถระจึงแนะนําให

สรางโรงฉัน ๒ ชั้น กวาดพื้นใหเรียบ ปูอาสนะและตั้งหมอน้ําดื่มไวเสมอ
พระพุทธเจาไดตรัสบุพกรรมของนางที่เคยนําผงเตารางโปรยใสนางรําดวยความริษยา 

ดวยผลกรรมนั้นทําใหนางตองเปนโรคผิวหนังในชาตินี้ พรอมตรัสภาษิตวา

                                                 
๑๙๓เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๒๕๒.
๑๙๔เร่ืองเดียวกัน, ๒๕๓-๒๕๔.
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ควรละความโกรธ และมานะ
เอาชนะกิเลสเครื่องผูกมัดทุกชนิด
ผูที่ไมติดอยูในรูปนาม หมดกิเลสแลว
ยอมคลาดแคลวจากความทุกข ๑๙๕

โกธวรรค เร่ืองที่ ๒ เร่ืองภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง
ภิกษุเมืองอาฬวีโคนตนไมซึ่งมีเทวดาสิงสถิตอยู เทวดามีความโกรธเคืองประสงคจะฆา

ภิกษุแตเทวดาระงับความโกรธไวได เทวดาเขาเฝากราบทูลความตอพระพุทธเจา พระพุทธเจาจึง
ตรัสภาษิตวา

ผูใดยับยั้งความโกรธที่เกิดขึ้นไดทันที
เหมือนสารถีหยุดรถที่กําลังแลนไวได
ผูนั้นไซรเราเรียกวา “สารถี”
สวนคนนอกนี้ไดชื่อเพียง “ผูถือเชือก” ๑๙๖

โกธวรรค เร่ืองที่ ๓ เร่ืองอุตตราอุบาสิกา
กรุงราชคฤหมีการเลนนักษัตรกัน นายปุณณะทาสของสุมนเศรษฐีไมประสงคไปเที่ยว

เลน ออกไถนาแตเชาตรู พระสารีบุตรออกจากนิโรธสมาบัติไดไปโปรดนายปุณณะพรอมภรรยา ผล
แหงทานนั้นทําใหนายปุณณะไดเปนมหาเศรษฐี

ภายหลังนายปุณณะไดยกนางอุตตราธิดาของตนใหแกตระกูลมิจฉาทิฏฐิ นางอุตตรา
ตองการทําบุญจึงวาจางนางสิริมาหญิงนครโสเภณีใหบําเรอสามีแทนนาง นางสิริมามีความหึงหวง
พยายามประทุษรายนางอุตตราดวยเนยใสเดือด นางอุตตราไมโกรธ อีกทั้งยังทําใหนางสิริมาสํานึก
ผิดได พระพุทธเจาจึงตรัสภาษิตวา

พึงเอาชนะความโกรธ ดวยความไมโกรธ
พึงเอาชนะความราย ดวยความดี
พึงเอาชนะคนตระหนี่ ดวยการให

                                                 
๑๙๕เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๒๕๗.
๑๙๖เร่ืองเดียวกัน, ๒๕๘.
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พึงเอาชนะคนพูดพลอย ดวยคําสัตย ๑๙๗

โกธวรรค เร่ืองที่ ๔ เร่ืองปญหาของพระโมคคัลลานเถระ
พระโมคคัลลานเถระไดจาริกไปสวรรคชั้นดาวดึงส ไดสอบถามเทพธิดาทั้งหลายถึงการ

กุศลที่ไดกระทํามาครั้งยังเปนมนุษย เทพธิดาทั้งหลายสรางกุศลแตเพียงเล็กนอยเทานั้น เชน รักษา
สัตย ไมโกรธ ถวายสะเดากํามือหนึ่ง ฯลฯ พระโมคคัลลานเถระไดเขาเฝาพระพุทธเจาสนทนากัน
ดวยเรื่องนี้แลว พระพุทธเจาจึงตรัสภาษิตวา

ควรพูดคําสัตยจริง ไมควรโกรธ
แมเขาขอเล็ก ๆ นอย ๆ ก็ควรให
ดวยการปฏิบัติทั้งสามนี้
เขาก็อาจไปสวรรคได ๑๙๘

โกธวรรค เร่ืองที่ ๕ เร่ืองปญหาที่ภิกษุทูลถาม
พราหมณและนางพราหมณีเคยเกิดเปนบิดา มารดา และญาติ ของพระพุทธเจามาถึง

๓,๐๐๐ ชาติ ชาตินี้จึงเรียกพระพุทธเจาวาลูกทุกครั้ง พราหมณทั้งสองบรรลุอรหัตผลเขาสูนิพพาน
แลว ภิกษุทั้งหลายจึงถามถึงแดนเกิดในภพหนาของพราหมณ พระพุทธเจาจึงตรัสภาษิตวา

พระมุนี ผูไมเบียดเบียนใคร
ควบคุมกายอยูเปนนิจศีล
ยอมไปยังถิ่นที่นิรันดร
ที่สัญจรไปแลว ไมเศราโศก ๑๙๙

โกธวรรค เร่ืองที่ ๖ เร่ืองนางปุณณทาสี
นางปุณณทาสีแลเห็นแสงสวางแสดงอาการที่ภิกษุทั้งหลายบําเพ็ญสมณธรรมใน     

ปาเขา สงสัยวาภิกษุจักมีภัยจากสัตวเลื้อยคลานหรือสัตวปาบางหรือไม รุงขึ้นนางมีโอกาสถวาย
ขนมรําและถามขอสงสัยเหลานั้นกับพระพุทธเจา พระพุทธเจาจึงตรัสภาษิตวา

                                                 
๑๙๗เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๒๕๙.
๑๙๘เร่ืองเดียวกัน, ๒๖๐.
๑๙๙เร่ืองเดียวกัน, ๒๖๑.
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สําหรับทานผูตื่นอยูตลอดเวลา
สําเหนียกศึกษาทุกทิพาราตรี
มีใจนอมไปสูพระนิพพาน
อาสวะยอมอันตรธานหมดสิ้น ๒๐๐

โกธวรรค เร่ืองที่ ๗ เร่ืองอตุลอุบาสก
อตลุอุบาสกปรารถนาจะฟงธรรม พาบรวิาร ๕๐๐ ไปพบพระเรวตะ พระเรวตะไมสนทนา

ดวยแมเพยีงหนอยหนึง่ อตลุอุบาสกไมพอใจจงึไปพบพระสารบีตุร พระสารบีตุรกลาวกถาธรรม
ยดืยาว ไมเปนทีพ่อใจของอตลุอุบาสก จากนัน้ไปพบพระอานนท พระอานนทกลาวกถาธรรมเพยีง
ส้ัน ๆ ไมเปนทีพ่อใจของอตลุอุบาสกอกี

อตุลอุบาสกไดเขาเฝาพระพุทธเจา พระพุทธเจากลาววาการนินทาและสรรเสริญเปน
ของธรรมดาโลก พรอมตรัสภาษิตวา

อตุลเอย เร่ืองอยางนี้มีมานานแลว
มิใชเพิ่งจะมีในปจจุบันนี้
อยูเฉย ๆ เขาก็นินทา
พูดมาก เขาก็นินทา
พูดนอย เขาก็นินทา
ไมมีใครในโลก ที่ไมถูกนินทา,
ไมวาในอดีต ปจจุบัน อนาคต
คนที่ถูกสรรเสริญ โดยสวนเดียว
หรือถูกนินทา โดยสวนเดียว ไมมี,
นักปราชญพิจารณารอบคอบแลว
จึงสรรเสริญผูใด ผูดําเนินชีวิตหาที่ติมิได
ฉลาด สมบูรณดวยปญญาและศีล
ผูนั้น เปรียบเสมือนแทงทองบริสุทธิ์
ใครเลาจะตําหนิเขาได คนเชนนี้

                                                 
๒๐๐เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๒๖๒.
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แมเทวดาก็ชม ถึงพรหม ก็สรรเสริญ ๒๐๑

โกธวรรค เร่ืองที่ ๘ เร่ืองภิกษุฉัพพัคคีย
ภิกษุฉัพพัคคียถือไมเทา สวมเขียงเทาไม เดินจงกรมบนแผนหินเกิดเสียงดัง “กอก ๆ”

พระพุทธเจาตรัสถามพระอานนทถึงที่มาแหงเสียงนั้น ทราบความแลวจึงตรัสภาษิตวา
พึงควบคุม ความคะนองทางกาย
พึงสํารวม การกระทําทางกาย
พึงละกายทุจริต
ประพฤติกายสุจริต,
พึงควบคุม ความคะนองทางวาจา
พึงสํารวม คําพูด
พึงละวจีทุจริต
ประพฤติวจีสุจริต,
พึงควบคุม ความคะนองทางใจ
พึงสํารวม ความคิด
พึงละมโนทุจริต
ประพฤติมโนสุจริต,
ผูมีปญญา ยอมสํารวมกาย วาจา ใจ
ทานเหลานั้น นับวา ผูสํารวมดีแทจริง ๒๐๒

๑๘. มลวรรค (อรรถกถา ๑๒ เร่ือง)
มลวรรค เร่ืองที่ ๑ เร่ืองบุตรของนายโคฆาตก
นายโคฆาตกชอบกินเนื้อวัวมากจนไมสามารถงดได ในวันหนึ่งสหายไดหยิบเอาเนื้อวัว

ของเขาไป เขาจึงไปตัดเอาลิ้นวัวมาปงกินกับกอนขาว กรรมนั้นสนองใหล้ินขาดและตายอยาง
ทรมาน ภรรยาของนายโคฆาตกไลใหบุตรชายหนีไปที่อ่ืนเสียเพราะเกรงมรณภัย

                                                 
๒๐๑เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๒๖๓-๒๖๕.
๒๐๒เร่ืองเดียวกัน, ๒๖๖-๒๖๙.
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บุตรของนายโคฆาตกไดแตงงานกับบุตรสาวของอาจารยตักศิลา ดํารงชีพดวยการเปน
ชางทอง เขามีบุตรที่ศรัทธาในพระศาสนา เมื่อเขาแกตัวลงบุตรของเขาปรารถนาจะทําบุญเพื่ออุทิศ
ใหแกบิดา บุตรของเขาไดนิมนตภิกษุพรอมพระพุทธเจามา พระพุทธเจาจึงตรัสภาษิตวา

บัดนี้ เธอแกดังใบไมเหลือง
ยมทูตกําลังเฝารออยู
เธอกําลังจะจากไปไกล
แตเสบียงเดินทางของเธอไมมี,
เธอจงสรางที่พึ่งแกตัวเอง
รีบพยายามขวนขวายหาปญญาใสตัว
เมื่อเธอหมดมลทิน หมดกิเลสแลว
เธอก็จักเขาถึงทิพยภูมิของพระอริยะ,
บัดนี้ เธอใกลจะถึงอายุขัยแลว
เธอยางเขาใกลสํานักพญามัจจุราชแลว
ที่พักระหวางทางของเธอก็ไมมี
เสบียงเดินทาง เธอก็ไมไดหาไว,
จงสรางที่พึ่งแกตัวเอง
รีบขวนขวายหาปญญาใสตัว
เมื่อเธอหมดมลทิน หมดกิเลสแลว
เธอก็จักไมมาเกิดมาแกอีกตอไป ๒๐๓

มลวรรค เร่ืองที่ ๒ เร่ืองพราหมณคนใดคนหนึ่ง
พราหมณผูหนึง่ไดทาํอนเุคราะหแกภิกษไุปตามลาํดบั เชน การเกลีย่ดนิ การเกลีย่ทราย

การสรางศาลา พระพทุธเจาจงึตรสัภาษติวา
คนมีปญญา
ควรขจัดมลทินของตน
ทีละนอย ๆ
ทุก ๆ ขณะ

                                                 
๒๐๓เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๒๗๓-๒๗๖.
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โดยลําดับ
เหมือนนายชางทอง
ปดเปาสนิมแร ๒๐๔

มลวรรค เร่ืองที่ ๓ เร่ืองพระติสสเถระ
พระติสสเถระไดผาสาฎกเนื้อหยาบผืนหนึ่ง พี่สาวไดนําผาสาฎกนั้นไปทําใหมกลาย

เปนผาสาฎกเนื้อละเอียด พระติสสเถระตายไปทั้งที่ยังไมไดใชผาสาฎกนั้น มีจิตผูกพันผาสาฎกทํา
ใหไปเกิดเปนเล็นอาศัยอยูในผาสาฎกนั้น ๗ วัน พระพุทธเจาจึงตรัสภาษิตวา

สนิมเกิดแตเหล็ก
กัดกินเหล็กฉันใด
กรรมที่ตนทําไว
ยอมนําเขาไปทุคติฉันนั้น ๒๐๕

มลวรรค เร่ืองที่ ๔ เร่ืองพระโลฬุทายีเถระ
พระโลฬุทายีริษยาพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานที่ไดรับคําสรรเสริญ พระโลฬุทายี

จึงโออวดวาตนสามารถแสดงธรรมกถาไดยอดยิ่งเชนเดียวกับพระอัครสาวกทั้งสอง ชนทั้งหลายได
นิมนตพระโลฬุทายีข้ึนกลาวธรรมกถาแลว แตพระโลฬุทายีก็บายเบี่ยงเพราะไมรูขอธรรมใด ๆ ชน
ทั้งหลายไมพอใจจึงขับไลพระโลฬุทายีจนตกหลุมคูถ พระพุทธเจาจึงตรัสภาษิตวา

ความเสื่อมของมนตรา อยูที่การไมทบทวน
ความเสื่อมของเรือน อยูที่ไมซอมแซม
ความเสื่อมของความงาม อยูที่เกียจครานตบแตง
ความเสื่อมของนายยาม อยูที่ความเผลอ ๒๐๖

                                                 
๒๐๔เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๒๗๗.
๒๐๕เร่ืองเดียวกัน, ๒๗๘.
๒๐๖เร่ืองเดียวกัน, ๒๗๙.
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มลวรรค เร่ืองที่ ๕ เร่ืองกุลบุตรคนใดคนหนึ่ง
กลุบตุรผูหนึง่ถกูภรรยานอกใจ มคีวามกลดักลุม ไดเขาเฝาพระพทุธเจาเลาเรือ่งทีเ่กดิขึน้

พระพทุธเจาตรสัวาสตรเีปรียบเสมอืนของ ๕ อยาง คอื แมน้าํ หนทาง โรงดืม่สรุา ทีพ่กั และบอน้าํ
แลวตรสัภาษติวา

ความประพฤติเสียหาย เปนมลทินของสตรี
ความตระหนี่ เปนมลทินของผูให
ความชั่วทุกชนิด เปนมลทิน
ทั้งในโลกนี้ และโลกหนา,
มลทินที่ยิ่งใหญกวานั้น คือความโงเขลา
ความโงเขลา นับเปนมลทินชั้นยอด
ภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงละมลทินชนิดนี้
เปนผูปราศจากมลทินเถิด ๒๐๗

มลวรรค เร่ืองที่ ๖ เร่ืองภิกษุชื่อจูฬสารี
ภิกษุชื่อจูฬสารีแสวงหาโภชนะอันปราณีตโดยกิริยาขาดความละอาย เชน แสรงยืนให

เขาเห็น หรืออวดวาตนทํากิจนี้ เพื่อหวังลาภสักการะจากชาวบาน ทั้งยังไมรูสึกละอายแกใจวาการ
กระทําของตนเปนสิ่งไมสมควร บอกพระสารีบุตรวาจะหาโภชนะอันปราณีตถวายพระสารีบุตรโดย
กิริยาเหลานั้นบาง พระพุทธเจาทราบความแลวจึงตรัสภาษิตวา

คนไรยางอาย กลาเหมือนกา
ชอบทําลายผูอ่ืนลับหลัง ชอบเอาหนา
อวดดี มีพฤติกรรมสกปรก
คนเชนนี้ เปนอยูงาย,
สวนคนที่มีหิริ ใฝความบริสุทธิ์เปนนิตย
ไมเกียจคราน ออนนอมถอมตน
มีความเปนอยูบริสุทธิ์ มีปญญา
คนเชนนี้เปนอยูลําบาก ๒๐๘

                                                 
๒๐๗เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๒๘๐-๒๘๑.
๒๐๘เร่ืองเดียวกัน, ๒๘๒-๒๘๓.
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มลวรรค เร่ืองที่ ๗ เร่ืองอุบาสก ๕ คน
อุบาสก ๕ คน รักษาศีลกันเพียงคนละ ๑ ขอ อุบาสกทั้ง ๕ ไดโตเถียงกันวาศีลขอใด

รักษายากกวากัน พระพุทธเจาจึงตรัสภาษิตวา
ผูใด ฆาสัตว พูดเท็จ ลักทรัพย
ประพฤติลวงเกินภรรยาของผูอ่ืน
ดื่มสุราเมรัยเปนนิจศีล
ผูนั้นนับวาขุดรากถอนโคนตนเองในโลกนี้ทีเดียว,
จงรูเถิด บุรุษผูเจริญเอย ความชั่วราย
มิใชส่ิงที่จะพึงควบคุมไดงาย ๆ
ขอความโลภและความชั่วชา
อยาไดฉุดกระชากเธอ
ไปหาความทุกขตลอดกาลนานเลย ๒๐๙

มลวรรค เร่ืองที่ ๘ เร่ืองภิกษุหนุมชื่อติสสะ
ภิกษุหนุมชื่อติสสะเที่ยวติเตียนทานของชนทั้งหลาย มีทานของมหาอุบาสกอุบาสกาผู

เปนอริยสาวกทั้ง ๕ , อสทิสทาน เปนตน แตเที่ยวชมเชยทานของตระกูลหมูญาติแหงตนดุจเปนผู
มั่งคั่ง ภิกษุทั้งหลายสืบสอบไดความวาเปนเพียงบุตรนายยามเทานั้น ไมไดเปนผูมีสกุล ภิกษุทั้ง
หลายจึงกราบทูลพระพุทธเจา พระพุทธเจาแสดงกฏาหกชาดก ๒๑๐ โดยพิสดารแลวตรัสภาษิตวา

ประชาชนยอมใหทานตามศรัทธา
ใครคิดอิจฉาในขาวและน้ําของคนอื่น
เขายอมไมไดรับความสงบใจ
ไมวากลางวัน หรือกลางคืน,
ผูใดเลิกคิดเชนนั้นแลว

                                                 
๒๐๙เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๒๘๔-๒๘๕.
๒๑๐ชาดกเรื่องนี้เปนเรื่องพระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนเศรษฐี ติสสะภิกษุเกิดเปนนาย

กฏาหกบุตรของทาส ปลอมตนเปนบุตรพระโพธิสัตวไดแตงงานกับบุตรสาวเศรษฐีเมืองอื่น เที่ยว
กลาวติเตียนเครื่องบริโภคของเรือนผูอ่ืน พระโพธิสัตวจึงแนะอุบายแกบุตรสาวเศรษฐีใหปราบ
ความเยอหยิ่งของกฏาหก
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ผูนั้น ยอมไดรับความสงบใจ
ทั้งในกลางวันและกลางคืน ๒๑๑

มลวรรค เร่ืองที่ ๙ เร่ืองอุบาสก ๕ คน
เมื่อชนทั้งหลายไดฟงธรรมจากพระพุทธเจาอยูนั้น พระอานนทเถระสังเกตเห็นกิริยา

ของอุบาสก ๕ คน มีการนั่งหลับ เขียนแผนดินดวยนิ้ว เขยาตนไม นั่งแหงนหนาดูทองฟา และฟง
ธรรมโดยเคารพ จึงทูลถามพระพุทธเจา พระพุทธเจาจึงตรัสวาคนนั่งหลับนั้นเคยเปนนาค ๕๐๐
ชาติ คนเขียนแผนดินนั้นเคยเปนไสเดือน ๕๐๐ ชาติ คนเขยาตนไมเคยเปนลิง ๕๐๐ ชาติ คนนั่ง
แหงนหนาเคยเปนหมอดูฤกษยาม ๕๐๐ ชาติ คนฟงธรรมโดยเคารพเคยเปนพราหมณ ๕๐๐ ชาติ
จากนั้นพระพุทธเจาตรัสวาพระธรรมของพระองคไมไดเปนของงายสําหรับทุกคน หากใครประกอบ
ดวยราคะ โทสะ โมหะ ตัณหา ยอมไมสามารถเขาใจธรรม พรอมตรัสภาษิตวา

ไมมี ไฟใด เสมอราคะ
ไมมี เคราะหใด เสมอโทสะ
ไมมี ขายดักสัตวใด เสมอโมหะ
ไมมี แมน้ําใด เสมอตัณหา ๒๑๒

มลวรรค เร่ืองที่ ๑๐ เร่ืองเมณฑกเศรษฐี
เมณฑกเศรษฐปีระสงคจะฟงธรรมจากพระผูมพีระภาค ระหวางทางเดนิเหลาเดยีรถยีได

มาหามปรามเอาไว โดยอางวาพระผูมพีระภาคเปนอกริิยวาทะ ๒๑๓ เศรษฐไีมเชือ่ถอยคาํของเดยีรถยี
เหลานัน้ ไดเขาเฝาพระศาสดาและเลาถอยคาํของเดยีรถยีใหพระพทุธเจาสดบั พระพทุธเจาจงึตรสั
ภาษติวา

                                                 
๒๑๑เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๒๘๖-๒๘๗.
๒๑๒เร่ืองเดียวกัน, ๒๘๘.
๒๑๓มจิฉาทฏิฐปิระเภทหนึง่ใน ๓ ประเภท คอื อเหตกุวาทะ  (ความเหน็ผดิวาคนเราจะได

ดหีรือชัว่ตามคราวเคราะห) อกริิยวาทะ (ความเหน็วาการกระทาํไมมผีล เชน ทาํชัว่ หากไมมคีนรู
คนเหน็ ไมมคีนชม ไมมคีนลงโทษกถ็อืวาไมไดทาํ) และนตัถกิวาทะ (ความเหน็วาไมม ี เชน เหน็วา
ผลบญุผลบาปไมม ีบดิามารดาไมม)ี
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โทษคนอื่นเห็นไดงาย
โทษตนเห็นไดยาก
คนเรามักเปดเผยโทษคนอื่น
เหมือนโปรยแกลบ
แตปดบังโทษของตน
เหมือนนักเลงเตาโกงซอนลูกเตา ๒๑๔

มลวรรค เร่ืองที่ ๑๑ เร่ืองพระอุชฌานสัญญีเถระ
พระอุชฌานสัญญีเถระมักคอยจองจับความผิดของภิกษุอ่ืนและทูลฟองพระพุทธเจา

อยูเสมอ พระพุทธเจาจึงตรัสภาษิตวา
ผูที่เพงแตโทษคนอื่น
คอยจับผิดอยูตลอดเวลา
เขายอมหนาดวยกิเลสอาสวะ
ไมมีทางเลิกละมันได ๒๑๕

มลวรรค เร่ืองที่ ๑๒ เร่ืองสุภัททปริพาชก
สุภัททปรพิาชกไดเขาเฝาพระพทุธเจาในวนัจะเสดจ็ดับขันธปรนิพิพาน ทลูถามปญหาวา

รอยเทาในอากาศ สมณะภายนอกศาสนา และสงัขารอนัเทีย่งแท เหลานีว้ามอียูหรือไม พระพทุธเจา
จงึตรสัภาษติวา

ไมมีรอยเทาในอากาศ
ไมมีสมณะภายนอกศาสนานี้
สัตวพากันยินดีในกิเลสที่กีดขวางนิพพาน
พระตถาคตทั้งหลาย หมดกิเลสชนิดนั้นแลว,
ไมมี รอยเทาในอากาศ
ไมมี สมณะนอกศาสนานี้
ไมมี สังขารที่เที่ยงแท

                                                 
๒๑๔เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๒๘๙.
๒๑๕เร่ืองเดียวกัน, ๒๙๐.
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ไมมี ความหวั่นไหวสําหรับพระพุทธเจา ๒๑๖

๑๙. ธัมมัฏฐวรรค (อรรถกถา ๑๐ เร่ือง)
ธัมมัฏฐวรรค เร่ืองที่ ๑ เร่ืองมหาอํามาตยผูวินิจฉัย
อํามาตยผูหนึ่งตัดสินคดีโดยไมเที่ยงธรรม มักลอบรับสินบนแลวตัดสินลําเอียงตามเงิน

สินบนวาจางนั้น ภิกษุทั้งหลายนําเรื่องที่แอบเห็นทูลตอพระพุทธเจา พระพุทธเจาจึงตรัสภาษิตวา
ผูที่ตัดสินความโดยหุนหันพลันแลน
ไมจัดเปนผูเที่ยงธรรม
สวนผูที่ฉลาด วินิจฉัยรอบคอบ
ทั้งฝายถูก และฝายผิด
(จึงจัดเปนผูเที่ยงธรรม),
บัณฑิตผูตัดสินผูอ่ืนโดยรอบคอบ
โดยเที่ยงธรรมสม่ําเสมอ
ถือความถูกตองเปนใหญ
ผูนี้ไดสมญาวา ผูเที่ยงธรรม ๒๑๗

ธัมมัฏฐวรรค เร่ืองที่ ๒ เร่ืองภิกษุฉัพพัคคีย
ภิกษุฉัพพัคคียสําคัญวาพวกตนเทานั้นเปนบัณฑิต ภิกษุเหลาอื่นมิใชบัณฑิต ทํากิริยา

ดูหมิ่นอันหยาบชาแกภิกษุเหลาอื่น ภิกษุที่ถูกดูหมิ่นไดกราบทูลตอพระพุทธเจา พระพุทธเจาจึง
ตรัสภาษิตวา

เพียงแตพูดมาก ไมจัดวาเปนบัณฑิต
คนที่ประพฤติตนใหเกษม
ไมมีเวร ไมมีภัย
จึงจะเรียกวา เปนบัณฑิต ๒๑๘

                                                 
๒๑๖เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๒๙๑-๒๙๒.
๒๑๗เร่ืองเดียวกัน, ๒๙๕-๒๙๖.
๒๑๘เร่ืองเดียวกัน, ๒๙๗.
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ธัมมัฏฐวรรค เร่ืองที่ ๓ เร่ืองพระเอกุทานเถระ
พระเอกทุานเถระอาศยัอยูในราวปาแตเพยีงผูเดยีว วนัหนึง่ไดกลาวกถาธรรมขึน้บทหนึง่

เทวดาทัง้หลายในปาไดยนิกถาธรรมนัน้แลว สงเสยีงสาธกุารกกึกองไป ภิกษผูุเชีย่วชาญพระไตรปฎก
๒ รูปทราบเรือ่งนัน้แลวจงึสวดธรรมและกลาวธรรมบาง แตเทวดากไ็มสงเสยีงสาธกุารเสยีงธรรมของ
ภิกษทุัง้ ๒ รูป ภิกษ ุ๒ รูปนัน้จงึกลาวตเิตยีนเทวดาวาเลอืกปฏบิตั ิพระพทุธเจาจงึตรสัภาษติวา

บุคคลไมนับวาผูทรงธรรม
ดวยเหตุเพียงพูดมาก
สวนผูใด ถึงไดสดับตรับฟงนอย
แตเห็นธรรมดวยใจ
ไมประมาทในธรรม
ผูนั้นแล เรียกวา ผูทรงธรรม ๒๑๙

ธัมมัฏฐวรรค เร่ืองที่ ๔ เร่ืองพระลกุณฏกภัททิยเถระ
พระลกุณฏกภัททิยเถระเปนภิกษุมีรางเล็กดุจสามเณร ภิกษุ ๓๐ รูปไมรูจักวาเปนพระ

เถระ  เขาใจวาเปนเพียงสามเณร พระพุทธเจาจึงตรัสภาษิตวา
เพียงมีผมหงอก
ยังไมนับวา เถระ
เขาแกแตวัยเทานั้น
เรียกไดวา คนแกเปลา,
ผูใดมี สัจจะ คุณธรรม ไมเบียดเบียน
สํารวม ขมใจ ฉลาด ปราศจากมลทินโทษ
ผูนั้นแล เรียกวา เถระ ๒๒๐

ธัมมัฏฐวรรค เร่ืองที่ ๕ เร่ืองภิกษุมากรูป
ภิกษุกลุมหนึ่งเห็นภิกษุหนุมและสามเณรทั้งหลายปรนนิบัติอาจารยผูบอกธรรมของตน 

ภิกษุเหลานั้นจึงกราบทูลพระพุทธเจาใหบัญญัติวาภิกษุหนุมและสามเณรตองเขาสอบทานธรรม

                                                 
๒๑๙เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๒๙๘.
๒๒๐เร่ืองเดียวกัน, ๒๙๙-๓๐๐.
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จากสํานักของภิกษุหมูนี้กอน ดวยหวังไดลาภสักการะบาง พระพุทธเจาทราบเจตนานั้นจึงตรัส
ภาษิตวา

ไมใชเพราะพูดคลอง
ไมใชเพราะมีผิวพรรณสวย
ที่ทําใหคนเปนคนดีได
ถาหากเขายังมีความริษยา
มีความตระหนี่ เจาเลห
(เขาก็เปนคนดีไมได),
ผูใดเลิกละความอิจฉาเปนตน
ไดอยางเด็ดขาดแลว
คนฉลาด ปราศจากมลทินเชนนี้
เรียกวา คนดี ๒๒๑

ธัมมัฏฐวรรค เร่ืองที่ ๖ เร่ืองภิกษุชื่อหัตถกะ
ภิกษุชื่อหัตถกะเที่ยวกลาวมุสาวาทคุยโมโออวดวาตนมีคุณวิเศษเหนือเดียรถียทั้ง

หลาย พระพุทธเจาตรัสเรียกเขาสอบถามแลวตรัสภาษิตวา
คนศีรษะโลนไรศีลวัตร
พูดเท็จ ไมนับเปนสมณะ
เขามีแตความอยากและความโลภ
จักเปนสมณะไดอยางไร,
ผูที่ระงับบาปทั้งหลาย
ทั้งนอยและใหญ
เรียกวาเปนสมณะ
เพราะเลิกละบาปได ๒๒๒

                                                 
๒๒๑เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๓๐๑-๓๐๒.
๒๒๒เร่ืองเดียวกัน, ๓๐๓-๓๐๔.
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ธัมมัฏฐวรรค เร่ืองที่ ๗ เร่ืองพราหมณคนใดคนหนึ่ง
พราหมณไดเขาเฝาพระพุทธเจากราบทูลวาตนเองก็เที่ยวภิกขาจารเชนเดียวกับภิกษุใน

พระศาสนา ดังนั้นพระพุทธองคจึงควรเรียกตนวาภิกษุบางจึงควร พระพุทธเจาจึงตรัสภาษิตวา
เพียงขอภิกษาจากผูอ่ืน
ไมชื่อวาเปนภิกษุ
ถายังประพฤติตนเหมือนชาวบานอยู
ก็ยังไมชื่อวาเปนภิกษุ,
ผูใดละบุญละบาปทุกชนิด
ครองชีวิตประเสริฐสุด
อยูในโลกมนุษยดวยปญญา
ผูนี้แลเรียกวา ภิกษุ ๒๒๓

ธัมมัฏฐวรรค เร่ืองที่ ๘ เร่ืองเดียรถีย
เดียรถียติเตียนภิกษุทั้งหลายเมื่อรับภัตในเรือนของหมูชนวาไมกระทําอนุโมทนากถา 

ภายหลังเมื่อพระพุทธเจาอนุญาตใหภิกษุกระทําอนุโมทนากถาได เดียรถียก็งดกระทําอนุโมทนา
กถา แลวเที่ยวติเตียนภิกษุในพระศาสนาวากระทําอนุโมทนากถาเสียยืดยาว พระพุทธเจาจึงตรัส
ภาษิตวา

คนโงเขลา ไมรูอะไร
นั่งนิ่งดุจคนใบ ไมนับเปนมุนี
สวนคนมีปญญาทําตนเหมือนถือคันชั่ง
เลือกชั่งเอาแตความดี ละทิ้งความชั่วชา
ดวยปฏิปทาดังกลาวเขานับวาเปนมุนี
อนึ่งผูที่รูทั้งโลกนี้และโลกหนา
จึงควรแกสมญาวา มุนี ๒๒๔

                                                 
๒๒๓เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๓๐๕-๓๐๖.
๒๒๔เร่ืองเดียวกัน, ๓๐๗.
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ธัมมัฏฐวรรค เร่ืองที่ ๙ เร่ืองพรานเบ็ดชื่ออริยะ
พรานเบ็ดชื่ออริยะไดเขาเฝาพระพุทธเจา กราบทูลพระศาสดาวาตนมีนามวา “อริยะ”

พระพุทธเจาจึงตรัสภาษิตวา
ถายังเบียดเบียนสัตวอยู
บุคคลไมนับวา เปนอารยชน
เพราะไมเบียดเบียนสัตวทั้งปวง
เขาจึงไดชื่อวา อารยชน ๒๒๕

ธัมมัฏฐวรรค เร่ืองที่ ๑๐ เร่ืองภิกษุมากรูป
ภิกษุบางพวกมีความประมาทวาตนถึงพรอมดวยฌานสมาบัติ ความเปนพหูสูต ความ

เปนอนาคามีผลแลว การไดความเปนพระอรหัตยอมไมยากเย็น จึงวางใจไมรีบเรงบําเพ็ญสมณ
ธรรม พระพุทธเจาจึงตรัสภาษิตวา

ภิกษุเอย เพียงมีศีลาจารวัตร
เพียงมีภูมิปริยัติคงแกเรียน
เพียงพากเพียรปฏิบัติจนไดฌาน
เพียงอยูในสถานสงบสงัด
ถาขจัดกิเลสไมไดหมด เธออยานิ่งนอนใจ
วา เธอไดรับสุขในบรรพชา
ที่สามัญชนทั่วไปมิไดสัมผัส ๒๒๖

๒๐. มัคควรรค (อรรถกถา ๑๐ เร่ือง)
มัคควรรค เร่ืองที่ ๑ เร่ืองภิกษุ ๕๐๐ รูป
ภิกษุ ๕๐๐ รูปไดเที่ยวจาริกไปในชนบทประเทศแลวกลับมายังกรุงสาวัตถี เที่ยว

วิพากษวิจารณกันถึงหนทางที่ผานมา พระพุทธเจาจึงตรัสภาษิตวา
ยอดแหงมรรคา คืออัษฎางคิกมรรค
ยอดแหงสัจจะ คืออริยสัจส่ีประการ

                                                 
๒๒๕เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๓๐๘.
๒๒๖เร่ืองเดียวกัน, ๓๐๙.
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ยอดแหงธรรม คือความปราศจากราคะ
ยอดแหงมนุษย คือพระผูเห็นแจง,
มีทางนี้เทานั้น ไมมีทางอื่น
ที่จะนําไปสูความบริสุทธิ์แหงทัศนะ
พวกเธอจงเดินตามทางนี้เถิด
ทางสายนี้พญามารมักเดินหลงเสมอ,
เมื่อเดินตามทางสายนี้
พวกเธอจักหมดทุกข
ทางสายนี้ เราไดชี้บอกไว
หลังจากที่เราไดรูวิธีถอนลูกศรคือกิเลส,
พวกเธอจงพยายามทําความเพียรเถิด
พระตถาคต เปนเพียงผูชี้บอกทางเทานั้น
ผูบําเพ็ญฌานเดินตามทางสายนี้
ก็จะพนจากเครื่องผูกของพญามาร ๒๒๗

มัคควรรค เร่ืองที่ ๒ เร่ืองภิกษุ  ๕๐๐ รูปอ่ืนอีก
ภิกษุ ๕๐๐ รูปเขาเฝาพระพุทธเจาเพื่อฟงกัมมัฏฐาน พระพุทธเจาเล็งเห็นอุปนิสัยแหง

ภิกษุทั้ง ๕๐๐ วาเคยประกอบอนิจจลักษณะ ๒๒๘ ถวน ๒๐,๐๐๐ ปในศาสนาพระพุทธกัสสปะ
พระพุทธเจาจึงกลาวคาถาแสดงอนิจจลักษณะพรอมตรัสภาษิตวา

“สังขารทั้งปวง ไมเที่ยงแท”
เมื่อใด บุคคลเห็นแจงดวยปญญาดังนี้
เมื่อนั้น เขายอมหนายในทุกข
นี้เปนทางแหงความบริสุทธิ์,
“สังขารทั้งปวง เปนทุกข”
เมื่อใด บุคคลเห็นแจงดวยปญญาดังนี้

                                                 
๒๒๗เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๓๑๓-๓๑๖.
๒๒๘ลักษณะที่ไมเห็นวาเปนของไมเที่ยง ไมคงที่ ไดแก การเกิดดับ ๆ ความเปลี่ยนสภาพ

ไปเร่ือย ๆ ความอยูไดเพียงชั่วขณะ และแยงตอความเที่ยง
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เมื่อนั้น เขายอมหนายในทุกข
นี่เปนทางแหงความบริสุทธิ์,
“ธรรมทั้งปวง เปนอนัตตา”
เมื่อใด บุคคลเห็นแจงดวยปญญาดังนี้
เมื่อนั้น เขายอมหนายในทุกข
นี่เปนทางแหงความบริสุทธิ์ ๒๒๙

มัคควรรค เร่ืองที่ ๓ เร่ืองพระปธานกัมมิกติสสเถระ
ภิกษ ุ ๕๐๐ รูปเรียนกมัมฏัฐานในสาํนกัของพระพทุธเจาแลวแยกยายกนั ภิกษหุมูมาก

๔๙๙ รูปเขาบาํเพญ็สมณธรรมในปา บรรลุอรหตัผล พระพทุธเจากลาวสรรเสรญิเปนอันมาก ภิกษุ
อีกรูปหนึง่ไมไปสูปา ไมบาํเพญ็สมณธรรมใด ๆ ปรารถนาคาํยกยองนัน้บางจงึพยายามเดนิจงกรม
ตลอดคนืยนัรุง ความงวงเขาครอบงาํแลวจงึหกลมกระดกูขาแตก พระพทุธเจาจงึตรสัวรุณชาดก ๒๓๐

พรอมภาษติวา
คนเราเมื่อยังหนุมแนน
แข็งแรง แตเกียจคราน
ไมขยันในเวลาที่ควรขยัน
มีความคิดตกต่ํา
คนเกียจครานเฉื่อยชาเชนนี้
ยอมไมพบทางแหงปญญา ๒๓๑

มัคควรรค เร่ืองที่ ๔ เร่ืองสูกรเปรต
พระโมคคัลลานเถระเห็นสูกรเปรต ไดเฝากราบทูลตอพระพุทธเจา พระพุทธเจาจึงตรัส

บุพกรรมของสูกรเปรตวาไดยังสงฆใหแตกกันครั้งศาสนาพระพุทธกัสสปะ พรอมตรัสภาษิตวา

                                                 
๒๒๙เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๓๑๗-๓๑๙.
๒๓๐ชาดกเรือ่งนีเ้ปนเรือ่งพระโพธสัิตวเสวยพระชาตเิปนอาจารยทศิาปาโมกข ใหลูกศษิย

หาฟนเพือ่หงุขาว มาณพคนหนึง่เกยีจครานถกูปลกุขึน้มาเกบ็กิง่ไม กิง่ไมดดีนยันตาแตกเลอืดไหล
รดฟน จงึไมสามารถใชฟนนัน้กอไฟหงุขาวได กจิของพระโพธสัิตวจงึลาชาไป

๒๓๑เร่ืองเดียวกัน, ๓๒๐.
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พึงระวังวาจา พึงสํารวมใจ
ไมพึงทําบาปทางกาย
พึงชําระทางกรรมทั้งสามนี้ใหหมดจด
เมื่อทําไดเชนนี้ เขาพึงพบทาง
ที่พระพุทธเจาทั้งหลายแสดงไว ๒๓๒

มัคควรรค เร่ืองที่ ๕ เร่ืองพระโปฐิลเถระ
พระโปฐิลเถระเปนผูเชี่ยวชาญพระไตรปฎกในศาสนาของพระพุทธเจาสิ้น ๗ พระองค

แตไมยังคุณวิเศษใด ๆ มีปฐมฌานเปนอาทิใหบังเกิดแกตนได เที่ยวทะนงตัวอยูวาเชี่ยวชาญพระ
ไตรปฎก พระพุทธเจาขจัดมานะของพระโปฐิลเถระโดยสงไปเรียนธรรมจากสามเณรอายุ ๗ ปแลว
ตรัสภาษิตวา

ปญญาเกิดมีได เพราะตั้งใจพินิจ
เสื่อมไป เพราะไมไดตั้งใจพินิจ
เมื่อรูทางเจริญและทางเสื่อมของปญญาแลว
ควรจะทําตนโดยวิถีทางที่ปญญาจะเจริญ ๒๓๓

มัคควรรค เร่ืองที่ ๖ เร่ืองพระเถระแก
กฎุมพมีัง่คัง่กลุมหนึง่ชกัชวนกนัออกบวชเมือ่แก เมือ่บวชกส็รางบรรณศาลาอยูรวมกนั

ทายวหิาร เทีย่วบณิฑบาตรบัภัตตาหารจากเรอืนเกาของตน นางมธรุปาณิกาภรรยาเกาของภกิษแุก
ผูหนึง่ในกลุมนีไ้ดทาํกาละ ภิกษทุัง้หลายรองไหคร่าํครวญ พระพทุธเจาจงึตรสักากชาดก ๒๓๔ แลว
กลาววาทีเ่ปนเชนนีเ้พราะภกิษเุหลานีอ้าศยัอยูในปาแหงราคะ โทสะ โมหะ แลวตรัสภาษติวา

ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงถางปา (ราคะ)
แตอยาตัดตนไม (จริง ๆ) ภัยยอมเกิดจากปา (ราคะ)

                                                 
๒๓๒เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๓๒๑.
๒๓๓เร่ืองเดียวกัน, ๓๒๒.
๒๓๔ชาดกเรือ่งนีเ้ปนเรือ่งนางมธรุปาณกิาและภกิษทุัง้หลายเกดิเปนกา นางกาถกูคลืน่ซดั

จมทะเล ภิกษทุีเ่กดิเปนกาเหลานัน้รองไหคร่าํครวญ พากนัวดิมหาสมทุรดวยจะงอยปาก ปรารถนา
นาํนางกากลบัข้ึนมา จนคางลา ปากซดี แตน้าํในมหาสมทุรไมลดลงเลย
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พวกเธอทําลายปา และพุมไมเล็ก ๆ (ราคะ) ไดแลว
จักเปนผูไมมีปา (ราคะ),
ตราบใดบุรุษยังตัดความกําหนัด
ตออิสตรีแมนิดหนอยยังไมขาด
ตราบนั้น เขาก็ยังคงมีจิตผูกพันอยูในภพ
เหมือนลูกโคยังไมหยานม ติดแมโคแจฉะนั้น ๒๓๕

มัคควรรค เร่ืองที่ ๗ เร่ืองสัทธิวิหาริกของพระสารีบุตรเถระ
พระลกูชายนายชางทองบวชในสาํนกัพระสารบีตุร พระสารบีตุรใหอสุภกมัมฏัฐานแตไม

ถกูกบัจริตของพระลกูชายนายชางทอง พระพทุธเจาตรสักบัพระสารบีตุรวากมัมฏัฐานนัน้ไมถกูกบั
จริต แลวใหโลหติกสณิ (กสณิสแีดง) แกพระลกูชายนายชางทอง โดยใหเพงดอกบวัแดงนัน้ พระ
ลูกชายนายชางทองเพงดอกบวัแดงเหน็ความเปลีย่นไปของดอกบวัจงึบรรลอุรหตัผล พระพทุธเจาจงึ
ตรัสภาษติวา

จงถอนความรักของตน
เหมือนคนถอนดอกบัวที่เกิดในฤดูสารท
จงเพิ่มพูนแนวทางแหงสันติ คือ นิพพาน
ที่พระสุคตเจาทรงแสดงไวแลว ๒๓๖

มัคควรรค เร่ืองที่ ๘ เร่ืองพอคามีทรัพยมาก
พอคาผูหนึ่งประสงคจะอยูขายผาตลอดทั้งป พระพุทธเจาตรัสกับพระอานนทวาพอคา

จักตายในอีก ๗ วันขางหนา พระอานนทนําความบอกแกพอคา พอคาเกิดธรรมสังเวชพยายามทํา
กุศลมากมายและบรรลุพระโสดาบัน ตายในวันที่ ๗ นั้นเอง พระพุทธเจาตรัสภาษิตวา

“เราจักอยูที่นี่ตลอดฤดูฝน
เราจักอยูที่นี่ตลอดฤดูหนาว และฤดูรอน”
คนโงมักคิดเชนนี้
หารูอันตรายจะมาถึงตัวเองไม ๒๓๗

                                                 
๒๓๕เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๓๒๓-๓๒๔.
๒๓๖เร่ืองเดียวกัน, ๓๒๕.
๒๓๗เร่ืองเดียวกัน, ๓๒๖.
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มัคควรรค เร่ืองที่ ๙ เร่ืองนางกิสาโคตมี
นางกิสาโคตมีโศกเศราเสียใจที่บุตรชายตาย นางเที่ยวร่ําหาผูรักษาบุตรของนางใหฟน

คืนชีพได พระบรมสุคตจึงแนะใหนางนําเมล็ดพันธุผักกาดจากตระกูลที่ไมเคยมีคนตายมาเปนยา
รักษา นางเที่ยวตามหาอยูนานจนกลับมาหาพระพุทธเจา เมื่อพระพุทธเจาถามนางกิสาโคตมีวาได
เมล็ดพันธุผักกาดมาหรือไม นางตอบวาไมไดเพราะเรือนทั้งหลายยอมมีคนตายแลวทั้งสิ้น
พระพุทธเจาตรัสภาษิตดังปรากฏในสหัสวรรคแกนางแลว จึงตรัสภาษิตวา

ผูที่มัวเมาอยูในบุตรและปศุสัตว
มีมนัสติดของอยู ยอมถูกมฤตยูฉุดคราไป
เหมือนชาวบานที่หลับไหล
ถูกกระแสน้ําใหญพัดพา ๒๓๘

มัคควรรค เร่ืองที่ ๑๐ เร่ืองนางปฏาจารา
ความตอจากเรื่องนางปฏาจาราเถรีในสหัสวรรคนั้น เมื่อพระพุทธเจาทรงทราบวาระจิต

แหงความเศราของนางปฏาจาราเถรี พระพุทธเจาไดตรัสภาษิตดังปรากฏในสหัสวรรคแกนางแลว
ไดตรัสภาษิตตอจากนั้นอีกวา

บุตรก็ปองกันไมได
บิดาหรือญาติก็ปองกันไมได
คนเราเมื่อถึงคราวจะตาย
หมูญาติก็ปองกันไมได,
เมื่อรูความจริงขอนี้แลว
คนฉลาดผูสํารวมในศีล
ไมควรชักชา
ในการตระเตรียมทาง
ไปสูพระนิพพาน ๒๓๙

                                                 
๒๓๘เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๓๒๗.
๒๓๙เร่ืองเดียวกัน, ๓๒๘-๓๒๙.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



116

๒๑. ปกิณณกวรรค (อรรถกถา ๙ เร่ือง)
ปกิณณกวรรค เร่ืองที่ ๑ เร่ืองบุรพกรรมของพระองค
นครเวสาลเีกดิภยั ๓ ประการ คอื ทพุภกิขภยั อมนษุยภยั และโรคภยั ชาวนครเวสาลี

สอบทานความผดิของพระราชาอนัอาจเปนเหตใุหเกดิภยัทัง้หลายกไ็มปรากฏความผดิ ชาวเมอืงจงึ
กราบทลูเชญิพระพทุธเจาใหเสดจ็มาขจดัภยัทัง้หลายเหลานัน้ พระพทุธเจาเสดจ็ถงึนครเวสาลไีดให
พระอานนทเรียนรตันสตูรแลวประพรมน้าํพระพทุธมนตทัว่พระนคร ภัยทัง้หลายกห็มดสิน้ไปในบัดดล

การณทัง้หลายนีย้งัผลใหพระราชา ชาวเมอืง และพรหมเทวดาทัง้หลายพากนัเลือ่มใส
พระสมัมาสมัพทุธเจากระทาํสกัการะโดยประการตาง ๆ เปนอันมาก พระพทุธเจากลาวแกภิกษทุัง้
หลายวาการณอันพสิดารทีเ่กดิขึน้หาไดเกดิแตอํานาจของพรหมและเทวดาทัง้หลายไม หากแตเกดิ
จากการบรจิาคทานในอดตีของพระพทุธเจา จากนัน้พระพทุธเจาไดตรสัอดีตนทิานเรือ่งสสิุมมาณพ
ทีไ่ดเปนพระปจเจกพทุธเจา สังขพราหมณผูบดิาไดสักการะเจดยีบรรจุรางของพระปจเจกพทุธเจา
สังขพราหมณกลบัชาตมิาเกดิเปนพระตถาคตในชาตนิี ้ ดวยเหตนุัน้จงึยงัผลใหเกดิข้ึนเปนอศัจรรย
พรอมตรัสภาษติวา

ถาเห็นวา จะไดสุขอันยิ่งใหญ
ดวยการสละสุขเล็ก ๆ นอย ๆ
นักปราชญก็ควรสละสุขเล็กนอย
เพื่อเห็นแกสุขอันยิ่งใหญ ๒๔๐

ปกิณณกวรรค เร่ืองที่ ๒ เร่ืองกุมาริกากินไขไก
กุมาริกาผูหนึ่งมักกินไขของสัตวทั้งหลายเนือง ๆ วันหนึ่งไดกินไขไก แมไกนั้นผูกอาฆาต

จองเวรที่กุมาริกากินไขของตน จึงกลับชาติมาเกิดเปนแมวกินไขของกุมาริกาที่กลับชาติมาเกิดเปน
แมไกบาง

ทั้งสองไดกระทําจองเวรกันดั่งนี้ถึง ๓ ชาติ จนที่สุดผูหนึ่งเกิดเปนสตรี ผูหนึ่งเกิดเปน
นางยักษิณี พระพุทธเจาจึงตรัสภาษิตวา

ผูใดปรารถนาสุขเพื่อตน
โดยการกอทุกขใหคนอื่น
ผูนั้นมักเกี่ยวพันดวยเวรไมรูส้ิน

                                                 
๒๔๐เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๓๓๓.
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ไมมีทางพนทางเวรไปได ๒๔๑

ปกิณณกวรรค เร่ืองที่ ๓ เร่ืองภิกษุชาวนครภัททิยะ
ภิกษุชาวนครภัททิยะมัววุนวายกับการทําเขียงเทา ละเลยอุทเทส (หัวขอยอพระปาฏิ-

โมกข) ปริปุจฉา (การสอบถาม) อธิศีล (การอบรมศีล) อธิจิต (การอบรมจิต) อธิปญญา (การอบรม
ปญญา) ภิกษุอ่ืนตําหนิแลวทูลตอพระพุทธเจา พระพุทธเจาตรัสภาษิตวา

ส่ิงที่ควรทําไมทํา
กลับทําสิ่งที่ไมควรทํา
อาสวะยอมเจริญแกพวกเขา
ผูถือตัวและมัวเมาประมาท,
สวนชนเหลาใด เจริญสติในกายเปนนิตย
ไมทําส่ิงที่ไมควรทํา ทําเฉพาะสิ่งที่ควรทําเสมอ
สําหรับชนผูมีสติ สัมปชัญญะพรอมมูลเหลานั้น
อาสวะมีแตจะหมดไป ๒๔๒

ปกิณณกวรรค เร่ืองที่ ๔ เร่ืองพระลกุณฏกภัททิยเถระ
พระลกุณฏกภัททิยเถระเดินผานพระภิกษุอาคันตุกะในระหวางที่ภิกษุเหลานั้นกําลัง

เขาเฝาพระพุทธเจา พระพุทธเจาจึงตรัสภาษิตนี้เพื่อแสดงคุณธรรมของพระลกุณฏกภัททิยเถระวา
พราหมณฆามารดา ฆาบิดา
ฆาขัตติยราชอีกสององค
ทําลายรัฐ พรอมทั้งผูครองรัฐเสียแลว
ยอมสัญจรไป อยางไรทุกข
พราหมณฆามารดา ฆาบิดา
ฆากษัตริย ผูคงแกเรียนอีกสององค
ทําลายทางเดินหาสายของพยัคฆราย
ยอมสัญจรไป อยางปลอดภัย ๒๔๓

                                                 
๒๔๑เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๓๓๔.
๒๔๒เร่ืองเดียวกัน, ๓๓๕-๓๓๖.
๒๔๓เร่ืองเดียวกัน, ๓๓๘.
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ปกิณณกวรรค เร่ืองที่ ๕ เร่ืองนายทารุสากฏิกะ
บุตรของนายทารุสากฏิกะตองนอนใตเกวียนเพียงผูเดียวยามค่ําคืน อมนุษยที่เปน

มิจฉาทิฏฐิปรารถนาจะจับเด็กกินเสีย แตเด็กนั้นเจริญพุทธานุสติทําใหอมนุษยที่เปนมิจฉาทิฏฐิทํา
อันตรายมิได อมนุษยที่เปนสัมมาทิฏฐิจึงเขาปองกันภัยใหเด็ก พระราชาทราบความนั้นแลวได
กราบทูลถามพระพุทธเจา พระพุทธเจาจึงตรัสภาษิตวา

พระสาวกของพระโคดมพุทธเจา
ผูรําลึกถึงพระพุทธคุณ
เปนนิจศีล ทั้งกลางวันกลางคืน
ตื่นดีแลวเสมอ,
พระสาวกของพระโคดมพุทธเจา
ผูรําลึกถึงพระธรรมคุณ
เปนนิจศีลทั้งกลางวันกลางคืน
ตื่นดีแลวเสมอ,
พระสาวกของพระโคดมพุทธเจา
ผูระลึกถึงพระสังฆคุณ
เปนนิจศีลทั้งกลางวันกลางคืน
ตื่นดีแลวเสมอ,
พระสาวกของพระโคดมพุทธเจา
ผูรําลึกถึงสภาพเปนจริงของรางกาย
เปนนิจศีลทั้งกลางวันกลางคืน
ตื่นดีแลวเสมอ,
พระสาวกของพระโคดมพุทธเจา
ผูมีใจยินดีในความไมเบียดเบียน
เปนนิจศีลทั้งกลางวันกลางคืน
ตื่นดีแลวเสมอ,
พระสาวกของพระโคดมพุทธเจา
ผูมีใจยินดีในภาวนา
เปนนิจศีลทั้งกลางวัน กลางคืน
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ตื่นดีแลวเสมอ ๒๔๔

ปกิณณกวรรค เร่ืองที่ ๖ เร่ืองภิกษุวัชชีบุตร
ภิกษุวัชชีบุตรปฏิบัติพระกรรมฐานในปา ตอนกลางคืนไดยินเสียงมหรสพในกรุงไพศาลี

เกิดความเบื่อหนายในการปลีกวิเวกของตน รุกขเทวดาทราบความจึงกลาวเตือนใหปลีกวิเวกตอไป
ภายหลังภิกษุวัชชีบุตรไดเขาเฝาพระพุทธเจา พระพุทธเจาจึงตรัสภาษิตวา

การสละโลกียวิสัยออกบวช ก็ยาก
การจะยินดีในเพศบรรพชิต ก็ยาก
การครองเรือนไมดี เปนทุกข
การอยูรวมกับผูไมเสมอกัน ก็เปนทุกข
ทองเที่ยวอยูในสังสารวัฏ ก็เปนทุกข
เพราะฉะนั้น ไมควรทองเที่ยวในสังสารวัฏ
และไมควรแสหาความทุกขใสตน ๒๔๕

ปกิณณกวรรค เร่ืองที่ ๗ เร่ืองจิตตคฤหบดี
พระอานนทถามความถึงสักการะอันเกิดแกจิตตคฤหบดีวาจักเกิดเฉพาะเมื่อเขาสู

สํานักพระพุทธเจา หรือเกิดแมเขาสูสํานักอ่ืน พระพุทธเจาจึงตรัสภาษิตวา
ผูมีศรัทธา สมบูรณดวยศีล
เพียบพรอมดวยยศและโภคทรัพย
ไปประเทศใด ๆ ยอมไดรับความนับถือ
ในประเทศนั้น ๆ ๒๔๖

ปกิณณกวรรค เร่ืองที่ ๘ เร่ืองนางจูฬสุภัททา
อนาถบิณฑิกเศรษฐีไดสงนางจูฬสุภัททาบุตรสาวใหแตงเขาเปนสะใภของอุคคเศรษฐี 

ซึ่งเปนมิจฉาทิฏฐิ นางจูฬสุภัททาเลาเรื่องพระรัตนตรัยใหแมผัวฟงจนนางมีศรัทธาในพระศาสดา

                                                 
๒๔๔เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๓๓๙-๓๔๔.
๒๔๕เร่ืองเดียวกัน, ๓๔๕.
๒๔๖เร่ืองเดียวกัน, ๓๔๖.
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จึงขอใหนางจูฬสุภัททานิมนตพระศาสดามารับภัตตาหารที่เรือน นางจูฬสุภัททาจุดธูปเครื่องหอม
นิมนตพระพุทธเจาทั้งที่อยูหางกันถึง ๑๒๐ โยชน พระพุทธเจาจึงตรัสปฏิเสธการนิมนตของอนาถ-
บิณฑิกเศรษฐี อนาถบิณฑิกเศรษฐีมีความสงสัยวาบุตรสาวจักนิมนตพระศาสดาไดอยางไร เพราะ
อยูหางไกลกันมาก พระพุทธเจาจึงตรัสภาษิตวา

คนดี ยอมปรากฏเดน
เหมือนภูเขาหิมพานต
คนไมดี ถึงอยูใกล ก็ไมปรากฏ
เหมือนลูกศรที่เขายิงไปในราตรี ๒๔๗

ปกิณณกวรรค เร่ืองที่ ๙ เร่ืองพระเถระชื่อเอกวิหารี ๒๔๘

ภิกษผูุหนึง่ถอืเอาการนัง่ เดนิ ยนื แตเพยีงผูเดยีว ไมคบคาภกิษอ่ืุนโดยไมจาํเปน ภิกษทุัง้
หลายโจษขานกนัถงึกริิยาของภิกษผูุนี ้ พระพทุธเจาตรสัชมเชยพระภิกษรูุปนีพ้รอมกลาวภาษติวา
“ภิกษุพึงเสพที่นั่งคนเดียว  ที่นอนคนเดียว พึงเปนผูเดียว ไมเกียจครานเที่ยวไป เปนผูเดียว
ทรมานตน เปนผูยินดียิ่งในราวปา” ๒๔๙

๒๒. นิรยวรรค (อรรถกถา ๙ เร่ือง)
นิรยวรรค เร่ืองที่ ๑ เร่ืองนางปริพาชิกาชื่อสุนทรี
นางสนุทรเีปนผูมคีวามเลือ่มใสเดยีรถยี เหลาอญัญเดยีรถยีจงึหลอกใหนางทาํลายชือ่เสยีง

ของพระพทุธเจา นางเทีย่วปาวรองบอกแกมหาชนวานางอาศยัอยูคนัธกฎีุเดยีวกบัพระพทุธเจา ภาย
หลงัพวกเดยีรถยีใหคนมาฆานางสนุทรทีิง้แลวโยนความผดิใหแกภิกษทุัง้หลายในอาราม ภิกษทุัง้
หลายนาํความทลูพระพทุธเจา พระพทุธเจาจงึตรสัภาษติวา

คนที่พูดเท็จเสมอ กับคนที่ทําแลว
พูดวา “ฉันไมไดทํา” ตกนรกเหมือนกัน
มนุษยสองจําพวกนั้น ตายไปแลว

                                                 
๒๔๗เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๓๔๗.
๒๔๘ไมปรากฏคาถานี้ใน “พุทธวจนะในธรรมบท” ฉบับ เสฐียรพงษ วรรณปก
๒๔๙พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ธรรมบท, [CD-ROM], ๒๐๐๒. Abstract

from : Free Tipitaka, ๑๙๐.
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มีกรรมชั่วเหมือนกัน ในโลกหนา ๒๕๐

นิรยวรรค เร่ืองที่ ๒ เร่ืองสัตวผูถูกทุกขเบียดเบียน
พระโมคคัลลานเห็นเหลาเนรยิกสัตวมีเปรตเปนอาทิ ทูลบอกความนั้นแกพระพุทธเจา

พระพุทธเจาตรัสวาเปรตเหลานั้นเปนภิกษุในศาสนาพระพุทธกัสสปะ แตประพฤติตนไมควรแกการ
อุปสมบท เปนผูประพฤติธรรมลามก จึงตองเสวยผลกรรมนั้น พรอมตรัสภาษิตวา

คนนุงหมผากาสาวพัสตรมีเปนจํานวนมาก
ที่ประพฤติชั่ว ไมสํารวม
คนชั่วเหลานั้นยอมตกนรก
เพราะกรรมชั่ว ๒๕๑

นิรยวรรค เร่ืองที่ ๓ เร่ืองภิกษุผูอยูที่ฝงแมน้ําชื่อวัคคุมุทา
เมื่อวัชชีชนบทอัตคัดอาหาร ประชาชนหาเลี้ยงชีพฝดเคือง ภิกษุสงฆออกบิณฑบาต

แสวงหาอาหารไดยาก ภิกษุเหลานั้นจึงคิดหาวิธีจําพรรษาอยางเปนสุข ไมอดอยาก ภิกษุบางพวก
เสนอใหทํากิจแกคฤหัสถ บางพวกกลาววาพวกเราจักกลาวชมอุตตริมนุสสธรรมของกันและกันแก
พวกคฤหัสถ ประชาชนเหลานั้นพากันยินดี ถวายโภชนะ ของเคี้ยว ของลิ้ม น้ําดื่ม แกภิกษุเหลานั้น
ภิกษุเหลานั้นจึงมีผิวพรรณผุดผอง ผาสุก

คร้ันออกพรรษาแลวภิกษุทั้งหลายเขาเฝาพระศาสดา ณ ปามหาวันกูฏาคารศาลา พระ
นครเวสาลี ปรากฏวาภิกษุตางทิศเหลาอื่นลวนมีผิวพรรณหมองตัวเหลือง สวนภิกษุพวกฝงแมน้ํา
วัคคุมุทา เปนผูมีน้ํานวล ผิวพรรณผองใส มีสีหนาสดชื่น พระพุทธเจาตรัสถามภิกษุพวกฝงแมน้ํา
วัคคุมุทาวาดํารงอัตภาพอยางเปนสุขดวยวิธีการใด ภิกษุเหลานั้นทูลวาดวยการอวดอุตริมนุสธรรม
อันไมมีจริงในตน พระศาสดาตรัสติเตียนแลวทรงแสดงภาษิตวา

คนทุศีล ไมสํารวม
กลืนกอนเหล็กแดงที่ลุกเปนไฟ
ยังดีเสียกวาบริโภคขาว
ที่ชาวบานถวาย ๒๕๒

                                                 
๒๕๐เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๓๕๑.
๒๕๑เร่ืองเดียวกัน, ๓๕๒.
๒๕๒เร่ืองเดียวกัน, ๓๕๓.
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นิรยวรรค เร่ืองที่ ๔ เร่ืองบุตรของเศรษฐีชื่อเขมกะ
นายเขมกะเปนหลานของอนาถบิณฑิกเศรษฐี มีรูปรางที่งดงามมาก สตรีใดเห็นแลว

ยอมถูกอํานาจราคะเขาครอบงํา มิอาจทรงภาวะอยูได นายเขมกะก็ชอบประพฤติตนเปนชูเชนกัน
พระราชาจับไปถึง ๒-๓ คร้ัง ก็มิไดลงโทษอันใดดวยเกรงใจอนาถบิณฑิกเศรษฐี อนาถบิณฑิก
เศรษฐีจึงนําเขาเฝาพระพุทธเจา พระพุทธเจาจึงตรัสภาษิตวา

คนที่มัวเมา ผิดเมียทานเปนนิตย
ยอมไดรับเคราะหราย ส่ีสถานคือ
หนึ่งไดรับบาป สองนอนไมเปนสุข
สามเสียชื่อเสียง ส่ีตกนรก,
สถานหนึ่ง ไดบาป
สถานสอง ไดภพชาติชั่วรายในอนาคต
สถานสาม ทั้งคูมีสุขชั่วแลนแตสะดุงใจเปนนิตย
สถานสี่ พระราชายอมลงโทษอยางหนัก
เพราะฉะนั้น จึงไมควรผิดภริยาของคนอื่น ๒๕๓

นิรยวรรค เร่ืองที่ ๕ เร่ืองภิกษุวายาก
ภิกษุผูหนึ่งเด็ดหญาขาดติดมือโดยบังเอิญ ไดปรึกษาภิกษุอ่ืน ภิกษุอ่ืนกลาววาไมตอง

อาบัติมิหนําซ้ํายังถอนหญาใหดูอีก พระพุทธเจาตรัสติเตียนแลวกลาวภาษิตวา
หญาคา ที่จับไมดี
ยอมบาดมือได ฉันใด
พรหมจรรยที่ประพฤติไมดี
ยอมลากลงสูนรก ฉันนั้น,
ทําอะไรหละหลวม
มีขอวัตรปฏิบัติเศราหมอง
ประพฤติพรหมจรรย โดยไมเต็มใจ
ไมเปนไปเพื่อผลอันไพศาล,
ถาจะกระทํา ก็จงกระทําจริง ๆ

                                                 
๒๕๓เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๓๕๔-๓๕๕.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



123

และพยายามมั่นคงจริง ๆ
เพราะเพศบรรพชิตที่หละหลวม
รังแตจะเกลี่ยธุลีคือกิเลสใสตัว ๒๕๔

นิรยวรรค เร่ืองที่ ๖ เร่ืองหญิงขี้หึง
หญิงผูหนึ่งหึงนางทาสีเพราะสามีไดยุงเกี่ยวกับนางทาสีนั้น นางจับนางทาสีขังเอาไว

แลวทําทีไปฟงธรรมกับสามี นางทาสีหลุดรอดมา จึงนําความกราบทูลพระพุทธเจา พระพุทธเจาจึง
ตรัสภาษิตวา

ความชั่ว ไมทําเสียเลยเปนดี
ทําแลวยอมเดือดรอนภายหลัง
มาทําความดีกันดีกวา
ทําแลว ไมเดือดรอน ๒๕๕

นิรยวรรค เร่ืองที่ ๗ เร่ืองอาคันตุกภิกษุ
ภิกษุทั้งหลายจําพรรษา ณ ปจจันตนครแหงหนึ่ง ชาวนครนั้นตองเดือดรอนดวยโจรภัย

ไดเที่ยวปองกันเมืองอยางแข็งแรงไมมีเวลาอุปฏฐากภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นออกพรรษาแลว
ไดเขาเฝากราบทูลเรื่องแกพระพุทธเจา พระพุทธเจาจึงตรัสภาษิตวา

เธอจงปองกันตนใหดีเหมือนเมืองชายแดน
ที่เขาปองกันแข็งแรงทั้งภายในภายนอก
เธออยาปลอยโอกาสใหลวงเลยไปเปลา
เพราะผูที่พลาดโอกาสเมื่อตกนรกยอมเศราโศก ๒๕๖

                                                 
๒๕๔เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๓๕๖-๓๕๘.
๒๕๕เร่ืองเดียวกัน, ๓๕๙.
๒๕๖เร่ืองเดียวกัน, ๓๖๐.
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นิรยวรรค เร่ืองที่ ๘ เร่ืองนิครนถ
ภิกษุปรารภกันวานิครนถนาจะมีความละอายมากกวาชีเปลือย จึงนุงหมผาแมเพียง

เล็กนอย นิครนถโตภิกษุวาพวกตนมิไดนุงหมผาเพราะเหตุนั้น พระพุทธเจาทราบความจึงตรัส
ภาษิตวา

ละอายในสิ่งที่ไมควรละอาย
ไมละอายในสิ่งที่ควรละอาย
ผูที่มีความเห็นผิดอยางนี้
ยอมไปสูทุคติ,
ส่ิงที่ไมนากลัว เห็นวานากลัว
ส่ิงที่นากลัว กลบัเห็นวา ไมนากลัว
ผูที่มีความเห็นผิดอยางนี้
ยอมไปสูทุคติ ๒๕๗

นิรยวรรค เร่ืองที่ ๙ เร่ืองสาวกเดียรถีย
บุตรของอัญญเดียรถียและบุตรของผูเปนสัมมาทิฏฐิมักเที่ยวเลนกันเนือง ๆ วันหนึ่ง

บุตรของเหลาอัญญเดียรถียมีความกระหายน้ํา ใชใหบุตรของผูเปนสัมมาทิฏฐิเขาไปในวิหารเพื่อ
ขอน้ํา พระพุทธเจาตรัสวาใหเด็กที่เขามาเทานั้นไดดื่มน้ํา เด็กอื่นถาตองการน้ําก็ควรเขาสูวิหาร

บุตรของอัญญเดียรถียเขาสูวิหารเพื่อด่ืมน้ําแลวไดฟงธรรมจากพระพุทธเจา ดํารงตน
อยูในพุทธมามกะแลว ยังบิดามารดาของตนใหเขาถึงไตรสรณคมนไดดวย พระพุทธเจาจึงตรัส
ภาษิตวา

ส่ิงที่ไมมีโทษ เห็นวามีโทษ
ส่ิงที่มีโทษ กลับเห็นวาไมมีโทษ
ผูที่มีความเห็นผิดอยางนี้
ยอมไปสูทุคติ,
เห็นโทษ เปนโทษ
เห็นถูก เปนถูก
ผูที่มีความเห็นชอบเชนนี้

                                                 
๒๕๗เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๓๖๑-๓๖๒.
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ยอมไปสุสุคติ ๒๕๘

๒๓. นาควรรค (อรรถกถา ๘ เร่ือง)
นาควรรค เร่ืองที่ ๑ เร่ืองของพระองค
กาลเมื่อนางมาคันทิยามเหสีฝายซายของพระเจาอุเทนไมสามารถกระทําอันตรายตอ

พระนางสามาวด ี นางมาคนัทยิาจงึจางคนใหคอยบรภิาษพระพทุธเจา พระอานนทมอิาจทนตอ
คาํเหลานัน้จงึชกัชวนพระพทุธเจาใหเสดจ็ไปทีอ่ื่น พระพทุธเจาปฏเิสธดวยเหตผุลวาหากไปทีอ่ื่นแลว
มคีนบรภิาษเชนนี ้กค็งตองหนอียูเร่ือยไป พระองคจะอยูจนกวาเรือ่งจะระงบั แลวตรัสภาษติวา

เราจักอดทนตอคําเสียดสีของคนอื่น
เหมือนพญาคชสาร ในสนามรบ
ทนลูกศรที่ปลอยออกไปจากคันธนู
เพราะวาคนโดยมาก ทุศีล,
ชางที่ฝกแลว เขานําไปสูที่ชุมนุม
ชางที่ฝกแลว พระราชาขึ้นทรง
ในหมูมนุษย ผูที่ฝกฝนตนได
รูจักอดทนตอคําลวงเกิน เปนผูประเสริฐ,
มาอัศดร มาอาชาไนย จากลุมสินธู
และพญากุญชร ที่ผานการฝกปรือ
นับเปนสัตวที่ประเสริฐ
แตบุคคลผูฝกตนแลว ประเสริฐกวานั้น ๒๕๙

นาควรรค เร่ืองที่ ๒ เร่ืองภิกษุผูเคยเปนควาญชาง
ภิกษุผูหนึ่งเคยเปนควาญชางผูสามารถ ไดเห็นนายควาญชางที่ขาดความชํานาญ

พยายามฝกชางแตไมสําเร็จ จึงแกลงบอกอุบายในการบังคับชาง พระพุทธเจาทราบความแลวจึง
ตรัสภาษิตวา

                                                 
๒๕๘เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๓๖๓-๓๖๔.
๒๕๙เร่ืองเดียวกัน, ๓๖๗-๓๖๙.
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แนนอนทีเดียว คนที่ฝกตนได
ยอมอาศัยรางที่ฝกฝนดีแลวนั้น
เปนพาหนะนําไปสูที่ ๆ ไมเคยไป (นิพพาน)
ซึ่งยานภายนอกเหลานั้น พาไปไมไดเลย ๒๖๐

นาควรรค เร่ืองที่ ๓ เร่ืองบุตรของพราหมณเฒา
บุตรทั้งหลายของพราหมณเฒาผูหนึ่งไดขอทรัพยทั้งหมดจากบิดาแลวขับไลไสสงไม

ยอมเลี้ยงดู พราหมณนั้นถึงความลําบากไดเขาสูสํานักของพระพุทธเจา พระพุทธเจาจึงใหเรียน
คาถาเพื่อกลาวแกมหาชนวาการมีไมเทาดีกวาการมีบุตร เพราะกันสุนัขได ยันใหลุกยืนขึ้นได
พราหมณกลาวคาถาทั้งหลายโดยพิสดารแกมหาชนพรอมสําทับวาบุตรที่อกตัญูควรถูกฆา บุตร
ไดยินแลวเกรงมรณภัยตางกราบขอขมาตอบิดา ใชใหภรรยาของตนดูแลปรนนิบัติบิดาเปนอยางดี

พราหมณเฒาระลึกถึงคุณของพระศาสดาไดเขาเฝาและกราบทูลเร่ืองทั้งสิ้น ภายหลัง
ยังบุตรทั้งหลายใหมีศรัทธาในพระพุทธเจาได พระพุทธเจาจึงเลาอดีตนิทานเรื่องมาตุโปสกนาค
ชาดก ๒๖๑ ที่ปรารถนาบํารุงบิดามารดา แลวตรัสภาษิตวา

ชางตกมันชื่อ ธนปาลกะ
ยากที่ใคร ๆ จะหามได ถูกลามไว
ไมยอมกินอาหาร พญากุญชร
รําลึกถึงแตปาชาง ๒๖๒

นาควรรค เร่ืองที่ ๔ เร่ืองพระเจาปเสนทิโกศล
พระเจาปเสนทิโกศลมีความมัวเมาพระกระยาหารทั้งหลาย เสวยพระกระยาหารมาก

เกินไปจนอวนฉุ งวงเหงาหาวนอนอยูตลอดเวลา พระพุทธเจาจึงตรัสแสดงโทษของการบริโภคมาก
เกินไปพรอมภาษิตวา

                                                 
๒๖๐เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๓๗๐.
๒๖๑ชาดกเรื่องนี้เปนเรื่องพระเจากาสิกราชสงหัตถาจารยไปคลองชาง ไดชางธนปาลโก

ในปาชาง (นาควัน) ชางนั้นถูกเลี้ยงดูดวยโภชนะรสเลิศ แตชางไมปรารถนาอาหารเหลานั้นเลย
ระลึกถึงแตการกลับสูปาเพื่อเลี้ยงดูบิดามารดา

๒๖๒เร่ืองเดียวกัน, ๓๗๑.
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คนกินจุ สะลึมสะลือ ชอบนอน
กลิ้งเกลือกไปมาบนที่นอน
เหมือนสุกรที่เขาขุนดวยเศษอาหาร
คนโงทึ่มเชนนั้น ยอมเกิดไมรูจบส้ิน ๒๖๓

นาควรรค เร่ืองที่ ๕ เร่ืองสานุสามเณร
สานสุามเณรไดบวชตัง้แตยงัเลก็ เมือ่โตขึน้มคีวามกระสนัจะสึกปรารถนาการครองเรอืน

มารดาไดพยายามหามปรามนานาประการ จนสานสุามเณรเปลีย่นใจไมสึกตามคาํขอรองของ
มารดา พระพทุธเจาทราบความตองการของสามเณรแลวจงึตรสัภาษติวา

เมื่อกอนใจขาไดทองเที่ยวไปในอารมณ
ตามปรารถนา ตามความใคร ตามสบาย
แตบัดนี้ ขาจักบังคับมันดวยโยนิโสมนสิการ
เหมือนควาญชางถือขอ บังคับชางที่ตกมัน ๒๖๔

นาควรรค เร่ืองที่ ๖ เร่ืองชางชื่อปาเวรกะ
ชางมงคลชื่อปาเวรกะของพระเจาโกศลติดหลมข้ึนไมไดเพราะชรามาก พระเจาโกศล

ใหนายควาญชางลั่นกลองรบ ชางนั้นไดยินเสียงกลองเกิดความคะนองในสงครามแลวถีบตัวใหข้ึน
จากหลมได พระพุทธเจาจึงตรัสภาษิตวา

พวกเธอจงยินดีในความไมประมาท
จงระมัดระวังจิตของตน
จงถอนตนออกจากหลมกิเลส
เหมือนพญาชางติดหลม
พยายามชวยตัวเอง ๒๖๕

                                                 
๒๖๓เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๓๗๒.
๒๖๔เร่ืองเดียวกัน, ๓๗๓.
๒๖๕เร่ืองเดียวกัน, ๓๗๔.
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นาควรรค เร่ืองที่ ๗ เร่ืองสัมพหุลภิกษุ
เมื่อภิกษุทั้งหลายทะเลาะกันพระศาสดามิอาจยังเรื่องราวใหระงับลงได พระศาสดาจึง

หลีกไปอยูปารักขิตะแตเพียงผูเดียวโดยมีชางปาลิไลยกะคอยอุปฏฐากตลอดพรรษา พระอานนท
ไดนําภิกษุ ๕๐๐ เขาเฝาพระศาสดาทูลถามถึงทุกขสุขของพระศาสดา พระพุทธเจาไดตรัสกับภิกษุ
ทั้งหลายถึงการอุปฏฐากของชางปาลิไลยกะ ตรัสชมเชยชางวาเปนสหายที่ดียิ่งพรอมภาษิตวา

ถาไดสหายผูเขากับตนได
มีความประพฤติดี ฉลาดและเฉลียว
พึงไปไหน ๆ กับสหายเชนนั้นอยางมีความสุข
และพึงมีสติ ฝาฟนอันตรายทั้งหลาย,
ถาไมพบสหายที่เขากับตนได
มีความประพฤติดี ฉลาด และเฉลียว
ก็ควรสัญจรไปคนเดียว
เหมือนพระราชา สละราชสมบัติเที่ยวไปองคเดียว
หรือไมก็เหมือนพญาชาง
ละโขลงเที่ยวไปตัวเดียวในปา,
เที่ยวไปคนเดียว ประเสริฐกวา
ความเปนสหายในคนพาล ไมมี
พึงเที่ยวไปคนเดียว และไมพึงทําบาป
ไมดิ้นรนขวนขวายมาก
เหมือนพญาชางเที่ยวไปตัวเดียวในปา ๒๖๖

นาควรรค เร่ืองที่ ๘ เร่ืองมาร
มารไดทลูใหพระศาสดาครองราชสมบตัเิพือ่ยงัประโยชนสุขแกอาณาประชาราษฎรทัง้ผอง 

เพราะพระองคมอิีทธบิาท ๔ โดยสมบรูณยอมสมประสงคไดโดยงาย พระพทุธเจาจงึตรสัภาษติวา
มีเพื่อนตาย ก็มีความสุข
ยินดีเทาที่หามาได ก็มีความสุข
ทําบุญไวถึงคราวจะตายก็มีความสุข

                                                 
๒๖๖เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๓๗๕-๓๗๗.
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ละทุกขไดทั้งหมด ก็มีความสุข,
ปฏิบัติชอบตอมารดา ก็เปนสุข
ปฏิบัติชอบตอบิดา ก็เปนสุข
ปฏิบัติชอบตอสมณะ ก็เปนสุข
ปฏิบัติชอบตอพระผูประเสริฐ ก็เปนสุข,
ศีลใหเกิดสุข ตราบเทาชรา
ศรัทธา ที่ตั้งมั่นแลว ใหเกิดสุข
ปญญา ไดมาแลว ใหเกิดสุข
การไมทําบาปทั้งหลาย ใหเกิดสุข ๒๖๗

๒๔. ตัณหาวรรค (อรรถกถา ๑๒ เร่ือง)
ตัณหาวรรค เร่ืองที่ ๑ เร่ืองปลาชื่อกปละ
กปลภิกขเุกดิในพระศาสนาของพระพทุธกสัสปะ เปนพหสููต มบีริวารมาก มแีตความ

ทะยานอยาก เทีย่วดาบรภิาษภกิษทุีไ่มเชือ่คําสอนของตน ดหูมิน่แมนภกิษทุีเ่ปนพระอรหตัผล ทาํให
พระศาสนาของพระพทุธกสัสปะเสือ่มลง ดวยกรรมนัน้ทาํใหกปลภิกขตุองตกอยูในอเวจ ี ส้ินกรรมใน
อเวจีแลวเกดิเปนปลาสทีองสวยงาม เพราะในเบือ้งตนไดบอกพระพทุธวจนะอนัถกูตองแกบคุคลและ
สรรเสริญคณุแหงพระรตันตรยั แตมกีลิน่ปากเหมน็รุนแรงเพราะในบัน้ปลายไดขืนพระพทุธวจนะ
ดาบริภาษพระอรยิะทัง้หลาย

ชาวประมงจับปลากปละไดแลวถวายพระราชา พระราชานําปลาเขาเฝาพระพุทธเจา
ทูลถามเรื่องตาง ๆ ปลากปละระลึกกรรมหนักของตนไดเกิดความเสียใจ เอาศีรษะฟาดแคมเรือไป
บังเกิดในอเวจีมหานรกอีกครั้ง พระพุทธเจาจึงตรัสภาษิตวา

สําหรับคนที่มีชีวิตอยูอยางประมาท
ตัณหามีแตจะเจริญเหมือนเถาวัลย
เขายอมกระโดดจากภพนี้ไปสูภพอื่น
เหมือนวานรโลภผลไม โลดแลนอยูในปา,
ตัณหาอันลามก มีพิษราย
ครอบงําบุคคลใด ในโลก

                                                 
๒๖๗เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๓๗๘-๓๘๐.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



130

เขายอมมีแตโศกเศราสลด
เหมือนหญาถูกฝนรด ยอมงอกงาม,
ผูใดเอาชนะตัณหาลามก
ที่ยากจะเอาชนะไดนี้
ความโศกยอมตกไปจากผูนั้น
เหมือนหยาดน้ํา ตกจากใบบัว,
เราขอบอกความนี้แกพวกเธอ
ขอใหพวกเธอผูมาชุมนุมกัน ณ ที่นี้ มีความเจริญ
ขอใหพวกเธอขุดรากตัณหา เหมือนถอนรากหญารก
พวกเธออยาปลอยใหมารรังควาญบอย ๆ
เหมือนกระแสน้ําคอย ๆ เซาะตนออลม ๒๖๘

ตัณหาวรรค เร่ืองที่ ๒ เร่ืองนางลูกสุกร
พระพทุธเจาเสดจ็เขากรงุราชคฤหพรอมพระอานนท ทอดพระเนตรเหน็ลกูสุกร พระพทุธเจา

จงึตรสัถงึอดตีชาตทิัง้ ๔ ของลกูสกุรแกพระอานนทวา ในศาสนาพระกกสัุนโธพทุธเจา นางลกูสุกรเกดิ
เปนแมไก จากนัน้เกดิเปนราชธดิานามวาอพุพร ี จากนัน้ไดปฐมฌานไปเกดิในพรหมโลก แลวจตุลิงมา
เปนลกูสุกรในบดันี ้  หลงัจากนางลกูสุกรตายจากชาตนิัน้แลว นางไปเกดิในราชตระกลูแดนสวุรรณภมูิ
ตายจากชาตนิัน้ไปเกดิในกรงุพาราณส ีตายจากชาตนิัน้ไปเกดิในเรอืนพอคามา ตายจากชาตนิัน้ไปเกดิ
ในเรอืนของนายเรอื ตายจากชาตนิัน้ไปเกดิในกรงุอนรุาชบรีุ ตายจากชาตนิัน้ไปเกดิเปนนางสมุนาเปน
ภรรยาของมหาอาํมาตยชือ่ “ลกณุฏกอตมิพระ” ภายหลงัไดฟงอาสวีสูิปมสูตรในกลัลกมหาวหิาร บรรลุ
อรหตัผล พระพทุธเจาตองการใหภิกษทุัง้หลายเกดิสงัเวชในโทษของราคะตณัหา จงึตรสัภาษติวา

เมื่อรากยังแข็งแรง ไมถูกทําลาย
ตนไมแมที่ถูกตัดแลว ก็งอกไดใหมฉันใด
เมื่อยังทําลายเชื้อตัณหาไมไดหมด
ความทุกขนี้ก็ยอมเกิดขึ้นไดเร่ือยไปฉันนั้น,
กระแสตัณหา ๓๖ สายอันเชี่ยวกราก
ที่ไหลไปยังอารมณอันนาปรารถนา

                                                 
๒๖๘เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๓๘๓-๓๘๖.
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ไหลบาทวมทนจิตใจใคร
ความครุนคิดคํานึงที่แฝงราคะ
ยอมจะชักนําใหเขาเห็นผิดคิดไขวเขว,
กระแสน้ําคือตัณหา ไหลไปทุกหนทุกแหง
เถาวัลยคือกิเลส ก็ข้ึนรกไปทั่ว
เมื่อเห็น เถาวัลยนั้นงอกงามแลว
พวกเธอจงตัดรากมันดวยมีดคือปญญา,
สัตวทั้งหลาย มีแตโสมนัส
ชุมชื้นไปดวยรักเสนหา
ซาบซานในกามารมณทั้งปวง
พวกเขาใฝแสวงแตความสุขสันตหรรษา
ก็ตองเกิดตองแกอยูรํ่าไป,
เหลาสัตว ติดกับตัณหา
กระเสือกกระสน ดุจกระตายติดบวง
สัตวทั้งหลายติดอยูในกิเลสเครื่องผูกมัด
ยอมประสบทุกขบอย ๆ ตลอดกาลนาน,
เหลาสัตว ติดกับตัณหา
กระเสือกกระสน ดุจกระตายติดบวง
ฉะนั้นภิกษุ เมื่อหวังใหกิเลสจางคลาย
ก็พึงทําลายตัณหาเสีย ๒๖๙

ตัณหาวรรค เร่ืองที่ ๓ เร่ืองวิพภันตกภิกษุ
ภิกษุผูเปนศิษยของพระมหากัสสปะมีความปรารถนาในสตรี สึกออกไปครองเรือนแลว

ดํารงตนดวยความเกียจคราน ภายหลงัถกูขบัไลจากสกลุสตรตีองยดึการโจรกรรมเลีย้งชพี ประชาชน
จบัเขาไว ไดนาํตวัขึน้สูตะแลงแกง พระมหากัสสปะยังใหเขาระลึกถึงจตุตถฌาน เขาจึงไมหวาดกลัว
ตอเครื่องประหาร พระราชาทราบความจึงใหปลอยตัวแลวเขาเฝาพระพุทธเจา พระพุทธเจาจึงตรัส
ภาษิตวา

                                                 
๒๖๙เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๓๘๗-๓๙๒.
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บุคคลใดสละเพศผูครองเรือน
ถือเพศบรรพชิตปราศจากเรือน
พนจากปากิเลสแลวยังวิ่งกลับไปหาปานั้นอีก
พวกเธอจงดูบุคคลนั้นเถิด
เขาออกจากที่คุมขังแลวยังวิ่งกลับเขาที่คุมขังอีก ๒๗๐

ตัณหาวรรค เร่ืองที่ ๔ เร่ืองเรือนจํา
ภิกษุหลายรูปเดินทางผานเรือนจํา แลเห็นนักโทษถูกจองจําดวยเครื่องจองจําเปนอเนก

ประการ ไดเขาทูลถามพระพุทธเจาวามีเครื่องจองจําอื่นที่มั่นคงกวาเครื่องจองจํานั้นหรือไม พระ
พุทธเจาจึงตรัสภาษิตวา

เครื่องจองจําที่ทําดวยเหล็ก ไม และปอปาน
ทานผูรูกลาววา ยังไมใชเครื่องจองจําที่มั่นคง
แตความกําหนัดยินดีในเครื่องเพชร บุตร ภริยา
เปนเครื่องจองจําที่มั่นคงยิ่งนัก,
ทานผูรูกลาววา เครื่องจองจําชนิดนี้มั่นคง
มักฉุดลากลงที่ต่ํา คลายผูกไวหลวม ๆ แตแกยากนัก
ผูรูทั้งหลายจึงทําลายเครื่องจองจํานี้เสีย
ละกามสุขออกบวชโดยไมไยดี ๒๗๑

ตัณหาวรรค เร่ืองที่ ๕ เร่ืองพระนางเขมา
พระนางเขมามเหสีของพระเจาพิมพิสารเปนผูมีรูปงาม ไมประสงคจะเฝาพระศาสดา

เพราะไดยินมาวาพระศาสดาตําหนิรูปงาม ภายหลังพระเจาพิมพิสารทํากลใหนางเขาฟงธรรมของ
พระศาสดา พระศาสดานิรมิตรูปงามโดยใชอุบายเดียวกับพระนางรูปนันทา นางไดบรรลุอรหัตผล
ณ ที่นั้นเอง พระเจาพิมพิสารยินดีจึงใหนางบวช กาลนั้นพระพุทธเจาตรัสภาษิตวา

ผูถูกราคะครอบงํา ยอมถลําลงสูกระแสตัณหา
เหมือนแมลงมุมตกลงไปยังใยที่ตนถักไวเอง

                                                 
๒๗๐เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๓๙๓.
๒๗๑เร่ืองเดียวกัน, ๓๙๔-๓๙๕.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



133

ผูฉลาดทั้งหลาย จึงทําลายเครื่องจองจํานี้
ละทุกขทั้งปวง ออกบวชโดยไมไยดี ๒๗๒

ตัณหาวรรค เร่ืองที่ ๖ เร่ืองบุตรเศรษฐีชื่ออุคคเสน
อุคคเสนมีจิตปฏิพัทธหญิงนักกายกรรมไดออกรวมเรือนกับนาง อุคคเสนมิอาจจะดํารง

ชีวิตดวยวิชาชีพใด ๆ ไดถูกขับไลจากครอบครัวของนาง อุคคเสนจึงพยายามฝกศิลปะกายกรรมจน
เลี้ยงชีพตนเองได พระพุทธเจาไดใชใหพระมหาโมคคัลลานเรียกอุคคเสนใหแสดงกายกรรมแก
พระองค แลวพระพุทธเจาจึงตรัสภาษิตวา

จงปลอยวางทั้งอดีต อนาคต และปจจุบัน
และอยูเหนือความมีความเปน
เมื่อใจหลุดพนจากทุกอยางแลว
พวกเธอจักไมเกิดไมแกอีกตอไป ๒๗๓

ตัณหาวรรค เร่ืองที่ ๗ เร่ืองจูฬธนุคคหบัณฑิต
ภิกษรูุปหนึง่หลงกลของสตรทีีเ่ทีย่วลอลวงพระเถระดวยน้าํดืม่ ดวยอาหาร ดวยการเชือ้เชญิ

พระเถระใหเขาสูเรือนของตน เอยปากวาเรือนนี้มีทุกสิ่ง ขาดแตชายผูเปนเจาเรือนเทานั้น พระ
เถระหลงกลมายาของสตรีนางนั้น มีความปรารถนาในใจ มุงหมายจะสึกเพื่อการครองเรือน นอน
อดอาหารซูบผอมอยู พระพุทธเจาตรัสเตือนโดยเลาจูฬธนุคคหชาดก ๒๗๔ พรอมตรัสภาษิตวา

ผูเปนทาสวิตกจริต มีจิตกําหนัดยินดี
ติดอยูในสิ่งที่สวยงาม
มีแตจะพอกความอยากใหหนา

                                                 
๒๗๒เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๓๙๖.
๒๗๓เร่ืองเดียวกัน, ๓๙๗.
๒๗๔ชาดกเรือ่งนีเ้ปนเรือ่งจฬูธนคุคหบณัฑติ ศกึษาในสาํนกัของอาจารยทศิาปาโมกขใน

กรุงตกักสลิา  พาหญงิทีอ่าจารยมอบใหไปสูกรุงพาราณส ีระหวางทางพบโจร ๕๐ คน เมือ่ตนฆาโจร
ตาย  ๔๙ คน ดวยลกูศร จนหมดลกูศร ๔๙ ลูกแลว  จงึจบัโจรผูเปนหวัหนาฟาดใหลมลงทีพ่ืน้ดนิ บอก
นางนาํดาบให แตนางกลบัเกดิความสเินหาโจรนัน้ สงดาบใหโจร โจรประหารจฬูธนคุคหบณัฑติ แลว
ทิง้นางไป เพราะคดิวานางอาจคดิไมซือ่ตอตนดวย
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กระชับเครื่องพันธนาการใหแนนเขา,
ผูตั้งใจระงับความคิดฟุงซาน
เจริญอสุภกรรมฐานวิธี มีสติทุกเวลา
จักขจัดตัณหาหมดสิ้นไป
ทําลายเครื่องผูกของมาร ๒๗๕

ตัณหาวรรค เร่ืองที่ ๘ เร่ืองมาร
พระราหุลไมมีที่นอน จึงไปนอนที่หนามุขพระคันธกุฎีของพระพุทธเจา พญามารจึง

แปลงเปนพญาชางเอางวงรัดกระหมอมพระราหุลเพราะคิดไปวาพระพุทธเจาจักโกรธ พระพุทธเจา
จึงกลาวกับมารถึงคุณแหงความเปนพระอรหัตที่พระราหุลมีอยู โดยตรัสภาษิตวา

พระอรหันตผูลุถึงจุดหมายปลายทางแลว
หมดความสะดุง หมดกิเลสตัณหาแลว
หักลูกศรคือกิเลสประจําภพแลว
รางกายนี้เปนรางสุดทายของทาน,
หมดตัณหา ไมยึดมั่น ฉลาดในนิรุกติ
รูกลุมอักษรและรูลําดับหนาหลัง
ทานผูมีสรีระสุดทายนี้แล
เรียกวา มหาปราชญ และ มหาบุรุษ ๒๗๖

ตัณหาวรรค เร่ืองที่ ๙ เร่ืองอุปกาชีวก
เมือ่พระพทุธเจากาํลงัเสดจ็ไปโปรดปญจวคัคยีทัง้ ๕ เปนปฐมกาลแหงพระธรรมเทศนา

พระองคไดเดนิสวนทางกบัอุปกาชวีก อาชวีกนัน้เหน็กริิยาพระพทุธเจานาเลือ่มใสจงึถามพระองควา
เปนลกูศษิยสํานกัใด พระพทุธเจาจงึตรสัภาษติวา

เราเอาชนะทุกอยาง เราตรัสรูทุกอยาง
เรามิไดตดิในทุกอยาง เราละไดทุกอยาง
เราเปนอิสระเพราะสิ้นตัณหา เราตรัสรูดวยตัวเอง

                                                 
๒๗๕เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๓๙๘-๓๙๙.
๒๗๖เร่ืองเดียวกัน, ๔๐๐-๔๐๑.
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แลวจะอางใคร เปนครูเราเลา ๒๗๗

ตัณหาวรรค เร่ืองที่ ๑๐ เร่ืองทาวสักกเทวราช
เหลาเทวดาทั้งหลายสอบถามกันถึงที่สุดของทาน รส ความยินดี และเหตุใดบัณฑิตจึง

กลาววาความสิ้นไปแหงตัณหาเปนสิ่งประเสริฐ เทวดาทั้งหลายเที่ยวสอบถามกันดังนี้ตลอด ๑๒ ป
พระอินทรไดชักนําเทวดาใหทูลถามพระพุทธเจา พระพุทธเจาจึงตรัสภาษิตวา

ธรรมทาน ชนะทานทุกอยาง
รสพระธรรม ชนะรสทุกอยาง
ความยินดีในธรรม ชนะความยินดีทุกอยาง
ความสิ้นตัณหา ชนะทุกขทุกอยาง ๒๗๘

ตัณหาวรรค เร่ืองที่ ๑๑ เร่ืองเศรษฐีผูไมมีบุตร
อปุตตกเศรษฐีมีกรรมเกา ทําใหชาตินี้ไดเปนเศรษฐีแตมิอาจบริโภคโภชนะอันปราณีต

ได เศรษฐีไรบุตรทําใหไมมีทายาทสืบสกุล เมื่อเสียชีวิตลง ทรัพยนั้นจึงถูกริบเขาพระคลังหลวง
ตายจากชาตินี้ตองเขาถึงมหาโรรุวนรกเพราะไมไดสรางกุศลใดใหเพิ่มข้ึนเลย แมนเรือนของเขาจะ
อยูใกลวิหารของพระพุทธเจาก็ตาม พระเจาปเสนทิโกศลทราบเนื้อความบุพกรรมโดยพิสดารและ
แดนเกิดของเศรษฐีแลวเกิดความสังเวช พระพุทธเจาจึงตรัสภาษิตวา

โภคทรัพย ทําลายคนโง
แตทําลายคนที่ใฝแสวงนิพพานไมได
เพราะโลภในโภคทรัพย คนโงยอมทําลายคนอื่น
และ (ผลที่สุดก็ทําลาย) ตนเอง ๒๗๙

ตัณหาวรรค เร่ืองที่ ๑๒ เร่ืองอังกุรเทพบุตร
เมื่อครั้งพระพุทธเจาเสด็จไป ณ ดาวดึงสเทวโลกเพื่อโปรดพุทธมารดา อังกุรเทพบุตร

และอินทกเทพบุตรไดเขาเฝาพระพุทธเจากอนเทวดาองคอ่ืน ๆ เมื่อเทวดาอื่นเขาเฝาพระพุทธเจา

                                                 
๒๗๗เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๔๐๒.
๒๗๘เร่ืองเดียวกัน, ๔๐๓.
๒๗๙เร่ืองเดียวกัน, ๔๐๔.
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บาง อังกุรเทพบุตรตองถอยรนไปอยูทายเทวดาองคอ่ืน จนในที่สุดตองไปอยูทายแถวเทวดาทั้ง
หมด แตอินทกเทพบุตรยังคงอยูหัวแถวไมถอยใหเทวดาอื่นเลย พระพุทธเจาเล็งเห็นกําลังบุญของ
อินทกเทพบุตรที่มีเหนือเทวดาอื่น พระองคจึงตรัสถามบุญที่อินทกเทพบุตรและอังกุรเทพบุตรเคย
กระทําเมื่อครั้งเปนมนุษย อังกุรเทพบุตรกลาววาตนเคยเกิดในยามวางพระศาสนา สรางโรงทาน
ตลอด ๑๒ โยชนส้ินหมื่นป ไดบุญเพียงเล็กนอยเพราะผูรับทานมีศีลไมบริสุทธิ์ สวนอินทกเทพบุตร
เคยถวายขาวเพียงทัพพีเดียวแกพระอนุรุทธเถระผูเปนพระอรหันตขีณาสพ พระพุทธเจาจึงอุปมา
ผลแหงกุศลและอกุศลดวยผืนนา โดยตรัสภาษิตวา

หญา ทําใหที่นาเสียหาย
ราคะ ทําใหคนเสียหาย
ฉะนั้น ทานที่ถวายแกผูปราศจากราคะ
จึงมีผลมหาศาล,
หญา ทําใหที่นาเสียหาย
โทสะ ทําใหคนเสียหาย
ฉะนั้น ทานที่ถวายแกผูปราศจากโทสะ
จึงมีผลมหาศาล,
หญา ทําใหที่นาเสียหาย
โมหะ ทําใหคนเสียหาย
ฉะนั้น ทานที่ถวายแกผูปราศจากโมหะ
จึงมีผลมหาศาล,
หญา ทําใหที่นาเสียหาย
ความอยาก ทําใหคนเสียหาย
ทานที่ถวายแกผูปราศจากความอยาก
จึงมีผลมหาศาล ๒๘๐

                                                 
๒๘๐เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๔๐๕-๔๐๘.
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๒๕. ภิกขุวรรค (อรรถกา ๑๒ เร่ือง)
ภิกขุวรรค เร่ืองที่ ๑ เร่ืองภิกษุ  ๕  รูป
ภิกษ ุ๕ รูป รักษาทวารกนัคนละประการ มจีกัษทุวารเปนตน โตเถยีงกนัวาใครรกัษาไดยาก

กวากนั พระพทุธเจาจงึตรสัวาทวารทัง้หลายรกัษายากเหมอืนกนัหมด พรอมแสดงตกักสลิชาดก ๒๘๑

โดยพสิดารแกภิกษทุัง้หลาย แลวกลาวภาษติวา
สํารวมทางตา เปนการดี
สํารวมทางหู เปนการดี
สํารวมทางจมูก เปนการดี
สํารวมทางลิ้น เปนการดี,
สํารวมทางกาย เปนการดี
สํารวมทางวาจา เปนการดี
สํารวมทางใจ เปนการดี
ภิกษุ ผูสํารวมทุกทาง
ยอมพนจากทุกขทั้งปวง ๒๘๒

ภิกขุวรรค เร่ืองที่ ๒ เร่ืองภิกษุฆาหงส
ภิกษ ุ๒ รูปสรงน้าํในแมน้าํอจริวด ี ภิกษเุหน็หงสบนิมาจงึทาทายกนัเพือ่ดีดกอนกรวดใส

ตาหงส ภิกษรูุปหนึง่ดดีกอนกรวดฆาหงสนัน้ตามคาํทาทาย ภิกษอ่ืุนโจษตาํหนแิลวทลูฟอง
พระพทุธเจา พระพทุธเจาตรสัติเตยีนการกระทาํนัน้แลวแสดงกรุุธรรมชาดก ๒๘๓ พรอมตรัสภาษติวา

                                                 
๒๘๑ชาดกเรื่องนี้เปนเรื่องเมื่อคร้ังราชตระกูลแหงเมืองตักกสิลาถูกรากษสจับกินจนหมด 

พระมหาสัตวผูไดรับอภิเษกจึงเสด็จออกไปเพื่อประโยชนจะยึดเอาราชสมบัติในเมืองตักกสิลา กาล
นั้นภิกษุทั้ง ๕ รูป เกิดเปนชน  ๕ คน ถืออาวุธแวดลอมพระมหาสัตว เดินทางโดยไมประพฤติใน
โอวาทของบัณฑิต จึงถูกรากษสทั้งหลายเคี้ยวกิน สวนพระราชาผูทรงสํารวมในอารมณเหลานั้น
ไมใยดีนางยักษิณีรูปงามที่ตดิตามมาขางหลัง เสด็จถึงเมืองตักกสิลาโดยสวัสดิภาพ

๒๘๒เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๔๑๑-๔๑๒.
๒๘๓ชาดกเรือ่งนีเ้ปนเรือ่งเมือ่พระเจากาลงิคราชครองราชสมบตัใินทนัตปรุนคร ไรกรุุธรรม

ทาํใหเกดิภยั ๓ ประการ คอื ฉาตกภยั โรคภยั ทพุภกิขภยั เมือ่พระโพธสัิตวสอนใหพระเจากาลงิคราช
บาํเพญ็กรุุธรรม (เบญจศลี) ภัยทัง้ ๓ กส็งบ
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ผูสํารวมมือ สํารวมเทา สํารวมวาจา
สํารวมกาย ยินดีในการบําเพ็ญวิปสสนา
มีใจเปนสมาธิ สันโดษอยูเดียวดาย
ไดสมญาวา ภิกษุ ๒๘๔

ภิกขุวรรค เร่ืองที่ ๓ เร่ืองภิกษุชื่อโกกาลิกะ
พระโกกาลกิะเทีย่วดาวาพระอคัรสาวกทัง้สอง กรรมของพระโกกาลกิะทาํใหถกูธรณสูีบ

ไปเกดิในนรก ภิกษุทั้งหลายโจษกันถึงการกระทําของพระโกกาลิกะวากระทําบาปอันใหญและ
วิพากษถึงแดนเกิดของพระโกกาลิกะวาสมกับกรรมที่พระโกกาลิกะไดกระทําตอพระอัครสาวกทั้ง
สองแลว พระพุทธเจาจึงแสดงพหุภาณิชาดก ๒๘๕ แลวตรัสภาษิตวา

ภิกษุผูสํารวมปาก
พูดดวยปญญา ไมถือตัว
ชี้แจงตําราและใจความถูกตอง
ถอยคําของภิกษุนั้น นับวาไพเราะแท ๒๘๖

ภิกขุวรรค เร่ืองที่ ๔ เร่ืองพระธรรมารามเถระ
พระธรรมารามเถระไดยินวาพระศาสดาจักปรินิพพานในอีก ๔ เดือน จึงพยายาม

บําเพ็ญสมณธรรม ไมเขาสูสํานักของภิกษุใด ภิกษุโจษกันแลวทูลฟองพระพุทธเจา พระพุทธเจา
สอบความแลวตรัสสรรเสริญพระธรรมารามเถระ พรอมตรัสภาษิตวา

ภิกษุผูอยูในธรรม ยินดีในธรรม
พินิจพิจารณาธรรม
และรําลึกถึงธรรมเสมอ
ยอมไมเสื่อมจากพระสัทธรรม ๒๘๗

                                                 
๒๘๔เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๔๑๓.
๒๘๕ชาดกเรื่องนี้เปนเรื่องพระโกกาลิกะเกิดเปนเตา พระอัครสาวกเกิดเปนนก นกทั้ง ๒

คาบปลายไม ใหเตาคาบกลางไมแลวบินพาไปที่อ่ืน ระหวางทางเตาเอยปากพูดทําใหตกลงไปตาย
๒๘๖เร่ืองเดียวกัน, ๔๑๔.
๒๘๗เร่ืองเดียวกัน, ๔๑๕.
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ภิกขุวรรค เร่ืองที่ ๕ เร่ืองภิกษุคบภิกษุผูเปนฝกฝายผิดรูปใดรูปหนึ่ง
ภิกษุผูหนึ่งเปนสหายกับภิกษุลัทธิพระเทวทัต ไดไปอาศัยในสํานักพระเทวทัต ๒-๓ วัน

แลวกลับมายังสํานักพระศาสดา พระพุทธเจาตรัสติเตียนการกระทําดุจยินดีในลัทธิพระเทวทัตนั้น
แลวแสดงมหิลามุขชาดก ๒๘๘  โดยพิสดาร จากนั้นจึงตรัสภาษิตวา

ไมพึงดูหมิ่นลาภของตน
ไมพึงริษยาลาภคนอื่น
เมื่อภิกษุมัวริษยาลาภคนอื่น
ใจยอมไมเปนสมาธิ,
ภิกษุถึงมีลาภนอย แตไมดูหมิ่นลาภของตน
มีอาชีวะบริสุทธิ์ ไมเกียจคราน
ยอมไดรับคําชมเชยจากทวยเทพ ๒๘๙

ภิกขุวรรค เร่ืองที่ ๖ เร่ืองปญจัคคทายกพราหมณ
พระพุทธเจาเสด็จไปโปรดปญจัคคทายกพราหมณระหวางที่กําลังบริโภคอาหาร นาง

พราหมณีเห็นพระศาสดารูวามาโปรดสัตว นางเกิดความตระหนี่จึงยืนบังพระศาสดาไวมิใหสามี
เห็น ภายหลังสามีเห็นฉัพพรรณรังสีจึงถวายภัตที่บริโภคแลวครึ่งหนึ่ง เหลือครึ่งหนึ่งแกพระศาสดา
ปญจัคคทายกพราหมณเกิดความยินดีที่พระศาสดารับภัตนั้นโดยมิรังเกียจวาเปนของเหลือเดน
จากตน จากนั้นพราหมณไดทูลถามพระศาสดาวาบุคคลเชนไรจึงควรเรียกวาภิกษุ พระพุทธเจาจึง
ตรัสภาษิตวา

ผูไมยึดมั่นโดยประการทั้งปวง
วา “กู” “ของกู” ไมวาในรูปหรือนาม
เมื่อไมมี ก็ไมเศราโศก
เขาผูนั้นแหละ เรียกไดวา ภิกษุ ๒๙๐

                                                 
๒๘๘ชาดกเรื่องนี้เปนเรื่องพระโพธิสัตวเกิดเปนอํามาตยของพระเจาพรหมทัต แนะวิธีที่

ทําใหชางมงคลนามวามหิลามุขกลับมาเปนชางสุภาพเชนเดิม
๒๘๙เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๔๑๖-๔๑๗.
๒๙๐เร่ืองเดียวกัน, ๔๑๘.
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ภิกขุวรรค เร่ืองที่ ๗ เร่ืองสัมพหุลภิกษุ
พวกโจรเขาปลนเรอืนของเศรษฐผูีเปนนางอบุาสกิาผูหนึง่ ขณะนัน้อุบาสกิากาํลงัฟง

ธรรม แมนางทาสจีะมาปาวรองเทาใดวาเรอืนถกูปลน นางกไ็มสนใจ นายโจรเกดิความศรทัธาพาให
บริวารทัง้หลายออกบวชในสาํนกัของพระโสณกฏิุกณัณเถระผูเปนบตุรของนางอบุาสกิานัน้ เมือ่โจร
ทัง้หลายบวชแลว พระโสณกฏิุกณัณเถระไดพาเขาเฝาพระพทุธเจา พระพทุธเจาจงึตรสัภาษติวา

ภิกษุ ผูอยูดวยเมตตา
เลื่อมใสในพุทธศาสนา
พึงลุถึงสภาวะอันสงบ
อันเปนสุข ระงับสังขาร,
ภิกษุ เธอจงวิดน้ําออกจากเรือนี้
เมื่อวิดน้ําออกหมดแลว เรือจักแลนเร็ว
ทําลายราคะ โทสะ (โมหะ) เสียแลว
เธอจักไปถึงพระนิพพาน,
จงตัดออกหา ละทิ้งหา
ทําใหเจริญเติบโต อีกหา
พนเครื่องผูกพันหาชนิด
ภิกษุจึงไดชื่อวา ผูขามน้ํา,
เจริญภาวนาเถิด ภิกษุ อยามัวประมาท
อยาปลอยใจเวียนวนอยูแตในกามคุณ
อยาไดเผลอกลืนกินกอนเหล็กแดง
อยาปลอยใหความทุกขเผาผลาญเสียเอง
แลวมัวคร่ําครวญวา “โอ นี่ทุกขจริง ๆ”,
เมื่อไมมีปญญา ก็ไมมีความเพงพินิจ
เมื่อไมมีความเพงพินิจ ก็ไมมีปญญา
ผูใดมีทั้งความเพงพินิจ และปญญา
ผูนั้น นับวาอยูใกลนิพพาน,
ภิกษุผูไปสูที่สงัด มีใจสงบ
เห็นแจงพระธรรมโดยชอบ
ยอมไดรับความยินดี

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



141

ที่สามัญมนุษยไมเคยไดล้ิมรส,
ไมวาเมื่อใด พระอรหันตพิจารณาเห็น
ความเกิดและความดับแหงขันธทั้งหลาย
ทานยอมไดปติ และปราโมทย
ซึ่งเปนสิ่งอมตะสําหรับทานผูรูทั้งหลาย,
ส่ิงแรก ที่ภิกษุผูมีปญญา
จะตองทําในพระศาสนานี้คือ
สํารวมอินทรีย มักนอย สันโดษ
ระมัดระวังในวินัยบัญญัติ
คบกัลยาณมิตร ผูขยันขันแข็ง
ผูมีอาชีวะสะอาด,
ภิกษุนั้น พึงรูจักการปฏิสันถาร
ฉลาดในมรรยาทที่พึงประพฤติ
เพราะคุณธรรมนั้น เธอจะพึง
มีแตปราโมทย หมดทุกขในที่สุด ๒๙๑

ภิกขุวรรค เร่ืองที่ ๘ เร่ืองภิกษุประมาณ  ๕๐๐  รูป
ภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูปบําเพ็ญสมณธรรมในปา เห็นดอกมะลิบานเวลาเชาแลวหลุด

จากขั้วในเวลาเย็น จึงพยายามบําเพ็ญสมณธรรมใหหลุดพนจากกิเลสมีราคะเปนตน ใหไดกอน
ดอกมะลิหลุดจากขั้ว พระพุทธเจาเล็งเห็นโดยพระญาณจึงเปลงฉัพพรรณรังสีไปปรากฏตอหนา
แลวตรัสภาษิตวา

กอมะลิสลัดชอบาน
ที่เหี่ยวแหงทิ้งไปฉันใด
ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงสลัด
ราคะและโทสะทิ้งไปฉันนั้น ๒๙๒

                                                 
๒๙๑เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๔๑๙-๔๒๗.
๒๙๒เร่ืองเดียวกัน, ๔๒๘.
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ภิกขุวรรค เร่ืองที่ ๙ เร่ืองพระสันตกายเถระ
เมื่อครั้งพระสันตกายเถระเกิดเปนราชสีห บริโภคอาหารแลวยอมเขาสูถ้ําแลวนอนที่

จุรณแหงมโนศิลาและหรดาลตลอด ๗ วัน เมื่อลุกขึ้นตรวจที่นอนหากเห็นวาไมเปนระเบียบ
ฟุงกระจาย ก็ลงโทษตัวเองโดยไมบริโภคตลอด ๗ วัน หากที่นอนเปนระเบียบ ไมฟุงกระจาย ก็จัก
ชําเลืองทิศทั้งหลาย บรรลือสีหนาทแลวออกหาอาหาร ชาตินี้จึงยังคงอุปนิสัยเดิม เปนผูสํารวมกาย
มีมือและเทาเปนตน ภิกษุนําเร่ืองกราบทูลตอพระพุทธเจา พระพุทธเจาจึงตรัสภาษิตวา

ภิกษุผูมีกายสงบ มีวาจาสงบ
มีใจสงบ ตั้งมั่น
ละโลกามิสได
เรียกวา ผูสงบจริง ๒๙๓

ภิกขุวรรค เร่ืองที่ ๑๐ เร่ืองพระนังคลกูฏเถระ
ภิกษุชื่อนังคลกูฏเถระเดิมเปนขอทานไดออกบวช ทิ้งผานุงดุจผาข้ีร้ิวไวชายปา หาก

กระสันจะสึกก็จะไปที่ผานุงนั้นแลวกลาวเตือนตนเอง เปนดังนี้หลายครั้งจนบรรลุอรหัตผล
ภิกษอ่ืุนโจษกนัวาพระนงัคลกฏูเถระพยากรณอรหตัผลดวยถอยวา “ตดักเิลสเครือ่งของได

แลว” กราบทลูฟองพระพทุธเจา พระพทุธเจาตรสัสรรเสรญิพระนงัคลกฏูเถระแลวแสดงภาษติวา
จงเตือนตนดวยตนเอง
จงพิจารณาตนดวยตนเอง
ภิกษุเอย ถาเธอคุมครองตนได
มีสติรอบคอบ เธอจักอยูเปนสุข,
ตนเปนที่พึ่งของตนเอง
ตนมีทางเดินเปนของตน
เพราะฉะนั้น ควรควบคุมตน
เหมือนพอคามา ทะนุถนอมมาดี ๒๙๔

                                                 
๒๙๓เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๔๒๙.
๒๙๔เร่ืองเดียวกัน, ๔๓๐-๔๓๑.
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ภิกขุวรรค เร่ืองที่ ๑๑ เร่ืองพระวักกลิเถระ
พระวักกลิเถระเกิดในตระกูลพราหมณ มีความตองใจพุทธสรีระ ออกบวชเพื่อชมสรีระ

นั้นเนือง ๆ ไมสนใจสมณธรรม พระพุทธเจาจึงแสรงขับไลพระวักกลิไปเสีย พระวักกลิเกิดความ
เสียใจหมดอาลัยในชีวิตตองการจะกระโดดเขาคิชฌกูฏตาย พระพุทธเจาเล็งเห็นอุปนิสัยอรหัตผล
จึงแสดงองคแลวตรัสภาษิตวา

ภิกษุผูมากดวยปราโมทย
เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา
พึงบรรลุถึงสภาวะอันสงบ
อันเปนสุข ระงับสังขาร ๒๙๕

ภิกขุวรรค เร่ืองที่ ๑๒ เร่ืองสุมนสามเณร
เมือ่พระอนรุุทธเถระผูเลศิในทพิจกัขญุาณบรรลอุรหตัผลแลว ใชปพุเพนวิาสานสุตญิาณ

เลง็เหน็ชาตทิีต่นเกดิเปนบคุคลชือ่อันนภาระอาศยัอยูกบัสุมนเศรษฐซีึง่เปนสหายกนั ในภายหลงั
พระเถระตองการโปรดสมุนเศรษฐ ี อาศยัปจจุปนนงัสญาณทราบวาเศรษฐนีัน้เกดิเปนจฬูสมุนะบตุร
ของอุบาสกชือ่มหามณุฑะ พระเถระบวชเณรใหจฬูสมุนะ จฬุสมุนสามเณรกบ็รรลอุรหตัผลไดใน
ขณะปลงผมเสรจ็นัน้เอง ภิกษทุัง้หลายไมเหน็อานภุาพของสามเณรยงักลาวจาบจวงทาํกริิยา
หยาบคาย พระพทุธเจายงัคณุของสามเณรใหปรากฏแกภิกษทุัง้หลาย แลวตรสัภาษติวา

ถึงแมจะเปนเพียงภิกษุหนุม
แตอุทิศตนแกพระศาสนา
เธอยอมสองโลกนี้ใหสวาง
เหมือนพระจันทรพนจากเมฆ ๒๙๖

๒๖. พราหมณวรรค (อรรถกถา ๓๙ เร่ือง)
พราหมณวรรค เร่ืองที่ ๑ เร่ืองพราหมณผูมีความเลื่อมใสมาก
พราหมณผูหนึ่งมีความเลื่อมใสในพระศาสนาเปนอยางยิ่ง เมื่อไดสนทนากับภิกษุใด ๆ

ก็ตาม มักเรียกภิกษุเหลานั้นวา “พระอรหันต” อยูเนืองนิตย ภิกษุทั้งหลายทั้งที่เปนพระอรหันต

                                                 
๒๙๕เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๔๓๒.
๒๙๖เร่ืองเดียวกัน, ๔๓๓.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



144

ขีณาสพและที่มิไดเปนพระอรหันตขีณาสพ มีความรังเกียจวาทะของพราหมณจึงไมไปสูเรือนของ
พราหมณนั้น พระพุทธเจากลาวกับภิกษุวาหากไมพึงใจคําของพราหมณก็ไมตองอาบัติ สวนภิกษุที่
ยังมิแจงซึ่งพระนิพพานก็ใหรีบกระทําตนใหจบกิจพระศาสนาโดยเร็ว แลวตรัสภาษิตวา

พราหมณเอย ทานจงพยายามหยุดกระแส (ตัณหา)
และบรรเทากามทั้งหลายเสีย พราหมณเอย
เมื่อทานรูความสิ้นไปแหงสิ่งปรุงแตงทั้งหลาย
ทานก็จะรูส่ิงที่ไมปรุงแตง (นิพพาน) ๒๙๗

พราหมณวรรค เร่ืองที่ ๒ เร่ืองภิกษุมากรูป
ภิกษุ ๓๐ รูปเขาเฝาพระศาสดา พระสารีบุตรเห็นวิสัยพระอรหัตของภิกษุทั้งสิ้นนั้น จึง

กลาวถามปญหาพระพุทธเจาวาธรรม ๒ ประการเปนไฉน พระพุทธเจาตรัสตอบวาธรรม ๒
ประการ คือ สมถะและวิปสสนา แลวตรัสภาษิตวา

เมื่อใดพราหมณขามถึงฝงโนน (นิพพาน)
ดวยการปฏิบัติธรรมทั้งสอง (สมถะและวิปสนา)
เมื่อนั้นเครื่องผูกพันทั้งปวง
ของเขาผูรูจริงยอมส้ินไป ๒๙๘

พราหมณวรรค เร่ืองที่ ๓ เร่ืองมาร
มารไดปลอมตัวเปนบุรุษถามพระพุทธเจาวาสิ่งที่พระองคเรียกวา “ฝง” หมายถึงอะไร

พระพุทธเจาไมตอบปญหาของมาร หากกลาวภาษิตวา
ผูใดไมมีฝงนี้ หรือฝงโนน
หรือไมมีทั้งสองฝง
ไมมีความกระวนกระวายใจ เปนอิสระ
ผูนั้นเราเรียกวา พราหมณ ๒๙๙

                                                 
๒๙๗เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๔๓๗.
๒๙๘เร่ืองเดียวกัน, ๔๓๘.
๒๙๙เร่ืองเดียวกัน, ๔๓๙.
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พราหมณวรรค เร่ืองที่ ๔ เร่ืองพราหมณคนใดคนหนึ่ง
พราหมณผูหนึ่งไดยินพระพุทธเจาตรัสเรียกภิกษุวา “พราหมณ” ถือตัววาเปนพราหมณ

แทโดยชาติและโคตร ควรที่พระพุทธเจาควรเรียกตนวาพราหมณบาง พระพุทธเจาจึงตรัสภาษิตวา
ผูใดบําเพ็ญฌาน ปราศจากกิเลส
อยูคนเดียว หมดกิจที่จะพึงทํา
หมดอาสวะ ลุถึงจุดหมายปลายทางแลว
ผูนั้นเราเรียกวา พราหมณ ๓๐๐

พราหมณวรรค เร่ืองที่ ๕ เร่ืองพระอานนทเถระ
พระอานนทเถระแลเห็นรัศมีของพระเจาปเสนทิโกศลทรงเครื่องราชอิสริยาภรณ

ครบถวน รัศมีของพระกาฬุทายียามเขาฌาน รัศมีของพระจันทรที่กําลังขึ้น รัศมีของพระอาทิตย
ยามอัสดงคต และรัศมีของพระสัมมาสัมพุทธเจา พระอานนทเถระแลเห็นรัศมีของพระพุทธเจา
ยอมโอภาสลวงรัศมีอ่ืนทั้งสิ้น ไดกราบทูลบอกความคิดของตนแลว พระพุทธเจาจึงตรัสภาษิตวา

พระอาทิตย สวางกลางวัน
พระจันทร สวางกลางคืน
นักรบสงางามเมื่อสวมเกราะเตรียมรบ
พราหมณ สงางามเมื่อเขาฌาน
แตพระพุทธเจาสงางามทั้งกลางวันกลางคืน ๓๐๑

พราหมณวรรค เร่ืองที่ ๖ เร่ืองบรรพชิตรูปใดรูปหนึ่ง
พราหมณผูหนึ่งออกบวชในลัทธินอกพระศาสนา ปรารถนาจะใหพระพุทธเจาเรียกตน

วาบรรพชิตบาง พระพุทธเจาจึงตรัสภาษิตวา
ผูที่ชื่อวาพราหมณ เพราะละบาปได
ชื่อวาสมณะ เพราะมีจรรยาสงบ
ชื่อวาบรรพชิต เพราะละมลทินได ๓๐๒

                                                 
๓๐๐เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๔๔๐.
๓๐๑เร่ืองเดียวกัน, ๔๔๑.
๓๐๒เร่ืองเดียวกัน, ๔๔๒.
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พราหมณวรรค เร่ืองที่ ๗ เร่ืองพระสารีบุตรเถระ
พระสารีบุตรไมโกรธตอบพราหมณที่ตีกลางหลัง ทั้งยังรับนิมนตไปฉันภัตตาหารที่เรือน

ของพราหมณ พระพุทธเจาทราบความที่เกิดขึ้นแลว ตรัสภาษิตแกภิกษุทั้งหลายวา
ไมควรรังแกพราหมณ (นักบวช)
และพราหมณก็ไมควรแสดงความโกรธตอบ
คนที่รังแกพราหมณ เปนคนนาตําหนิ
แตพราหมณผูโกรธตอบ นาตําหนิกวา,
ไมมีอะไรจะดีสําหรับพราหมณ
เทากับหักหามใจจากปยารมณ
เมื่อใดเขาไมเบียดเบียนคนอื่น
เมื่อนั้น ความทุกขก็สงบ ๓๐๓

พราหมณวรรค เร่ืองที่ ๘ เร่ืองพระนางมหาปชาบดีโคตมี
พระนางมหาปชาบดีโคตมีพรอมบริวารบวชเปนภิกษุณีเปนคณะแรกโดยรับครุธรรม ๘

ประการ (หลักความประพฤติสําหรับนางภิกษุณีตองไมละเมิดตลอดชีวิต ๘ ประการ คือ ๑.
ภิกษุณีแมบวชรอยพรรษาแลว ก็ตองกราบไหวภิกษุแมบวชวันเดียว ๒. ภิกษุณีจะอยูในวัดที่ไมมี
ภิกษุไมได ๓. ภิกษุณีตองไปถามวันอุโบสถและเขาไปฟงโอวาทจากภิกษุทุกกึ่งเดือน ๔. ภิกษุณีอยู
จําพรรษาแลวตองปวารณาในสงฆ ๒ ฝายโดยสถานทั้ง ๓ คือ โดยไดเห็น โดยไดยิน โดยรังเกียจ
(รังเกียจหมายถึง ระแวงสงสัยหรือประพฤติกรรมอะไรที่นาเคลือบแคลง) ๕. ภิกษุณีตองอาบัติหนัก
ตองประพฤตมิานตัในสงฆ ๒ ฝาย (คอื ทัง้ภกิษสุงฆและภกิษณุสีงฆ) ๑๕ วนั ๖. ภิกษณุตีองแสวงหา
อุปสัมปทาในสงฆ ๒ ฝาย เพือ่นางสกิขมานา ๗. ภิกษณุไีมพงึดาไมพงึบริภาษภกิษไุมวาจะโดย
ปริยายใด ๆ ๘. ไมใหภิกษณุวีากลาวภกิษแุตภิกษวุากลาวภกิษณุไีด) ไมมอุีปชฌายทีเ่ปนภกิษณุดีวย
กนั ภายหลงัเมือ่มภิีกษณุอ่ืีนเกดิขึน้ ภิกษณุทีีเ่กดิทหีลงัมคีวามรงัเกยีจในพระนางมหาปชาบดโีคตมี
ดวยหาอปุชฌายมไิด พระพทุธเจาจงึตรสัวาพระองคเองเปนอุปชฌายของพระนางมหาปชาบดโีคตมี
และพระนางนัน้กเ็ปนพระอรหนัตขีณาสพแลว พรอมตรัสภาษติวา

ผูใดไมมีความชั่วทางกาย วาจา ใจ
สํารวมระวังทั้งสามทวาร

                                                 
๓๐๓เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๔๔๓-๔๔๔.
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ผูนั้นเราเรียกวา พราหมณ ๓๐๔

พราหมณวรรค เร่ืองที่ ๙ เร่ืองพระสารีบุตรเถระ
เนื่องจากพระสารีบุตรเถระเคยฟงธรรมจากพระอัสสชิจนบรรลุพระโสดาบัน หลังจาก

พระเถระบวชแลวก็ยังระลึกถึงคุณของพระอัสสชิอยูเสมอ แมนทราบวาพระอัสสชิเถระอยูในทิศใด
พระสารีบุตรยอมหันหนาไปทางทิศนั้นแลวกราบไหวอยูเนือง ๆ ภิกษุอ่ืนโจษกันวาพระสารีบุตร
เถระยังนอบนอมทิศทั้งหลายอยู พระพุทธเจาทราบความแลวจึงตรัสภาษิตวา

เมื่อรูธรรมที่พุทธเจาทรงแสดง
จากบุคคลใด
ควรเคารพนอบนอมบุคคลนั้น
เหมือนพราหมณบูชาไฟ ๓๐๕

พราหมณวรรค เร่ืองที่ ๑๐ เร่ืองชฏิลพราหมณ
ชฏิลผูหนึ่งถือตัววามีบิดามารดาเปนพราหมณ ตนนั้นก็ยอมเปนพราหมณโดยบริสุทธิ์

ปรารถนาจะใหพระพุทธเจาเรียกตนวาพราหมณบาง พระพุทธเจาจึงตรัสภาษิตวา
มิใชเพราะมุนชฎา มิใชเพราะโคตร
มิใชเพราะกําเนิด (ที่ดี) ที่ทําคนใหเปนพราหมณ
ใครก็ตามมีสัจจะและทรงธรรม
ยอมจะบริสุทธิ์ลํ้าและเปนพราหมณ ๓๐๖

พราหมณวรรค เร่ืองที่ ๑๑ เร่ืองกุหกพราหมณ
พราหมณผูหนึ่งหลอกลวงขมขูประชาชนในพระนครจนไดส่ิงที่ปรารถนา ภิกษุนําความ

กราบทูลพระพุทธเจา พระพุทธเจาจึงเลาอดีตนิทานเมื่อครั้งพระองคเกิดเปนพญาเหี้ยแลว
พราหมณนั้นเกิดเปนดาบสผูหลอกลวง แลวตรัสภาษิตวา

                                                 
๓๐๔เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๔๔๕.
๓๐๕เร่ืองเดียวกัน, ๔๔๖.
๓๐๖เร่ืองเดียวกัน, ๔๔๗.
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เจาโงเอย ผมยาว หนังสัตว
จะมีประโยชนอะไรสําหรับเจา
ภายนอกเจาสะอาดสดใส
แตภายในเจารกรุงรัง ๓๐๗

พราหมณวรรค เร่ืองที่ ๑๒ เร่ืองนางกิสาโคตมี
พระนางกิสาโคตมีเหาะมาจะเฝาพระพุทธเจา แลเห็นพระอินทรกําลังเฝาพระพุทธเจา

อยูจึงเหาะกลับไปเสีย พระอินทรเห็นแลวจึงถามพระพุทธเจาวานั้นใคร พระพุทธเจาตรัสวาคือนาง
กิสาโคตมีผูเปนยอดแหงพระเถรีผูทรงผาบังสุกุล แลวตรัสภาษิตวา

ผูทรงผาบังสุกุล
ผอมจนเห็นแตเสนเอ็น
บําเพ็ญฌานในปาเปลี่ยวคนเดียว
เราเรียกวา พราหมณ ๓๐๘

พราหมณวรรค เร่ืองที่ ๑๓ เร่ืองพราหมณคนใดคนหนึ่ง
พราหมณผูหนึ่งถือตัววาเปนพราหมณโดยชาติกําเนิด ประสงคจะใหพระพุทธเจาตรัส

เรียกตนวาพราหมณบาง พระพุทธเจาจึงตรัสภาษิตวา
เพียงเกิดในตระกูลพราหมณ
หรือมีมารดาเปนพราหมณ
เราไมเรียกเขาวา พราหมณ
หากเขายังมีกิเลสอยู
เขาก็เปนพราหมณแตชื่อ
ผูใดหมดกิเลส ไมยึดมั่นถือมั่น
ผูนั้นเราเรียกวา พราหมณ ๓๐๙

                                                 
๓๐๗เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๔๔๘.
๓๐๘เร่ืองเดียวกัน, ๔๔๙.
๓๐๙เร่ืองเดียวกัน, ๔๕๐.
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พราหมณวรรค เร่ืองที่ ๑๔ เร่ืองอุคคเสน
พระอุคคเสนเถระกลาววาจาแกภิกษุทั้งหลายวา “เราไมกลัว” ทําใหภิกษุเขาใจวาพระ

อุคคเสนเถระพยากรณพระอรหัตผลดวยคําไมจริง กราบทูลพระพุทธเจาแลว พระพุทธเจาจึงตรัส
ภาษิตวา

ผูใดตัดกิเลสเครื่องผูกพันไดหมดสิ้น
ไมหวาดกลัว หมดพันธะ
เปนอิสระจากเครื่องจองจําคือกิเลส
ผูนั้นเราเรียกวา พราหมณ ๓๑๐

พราหมณวรรค เร่ืองที่ ๑๕ เร่ืองพราหมณ ๒ คน
พราหมณ ๒ คน คอื จฬูโรหติ และมหาโรหติ ไดนาํววัมาแขงความแขง็แรงตอกนั โดยผกู

เกวยีนเขากบัโคดวยชะเนาะแลวบรรทกุทรายใหเตม็ ววัทัง้สองมกีาํลงัลากแตชะเนาะขาดสะบัน้ลง
ภิกษทุลูเร่ืองดงักลาวตอพระศาสดาแลว พระพทุธเจาจงึตรสัวาภกิษตุดัชะเนาะแหงความโกรธ และ
เชอืกแหงตณัหาใหได จงึควร พรอมตรัสภาษติวา

ผูที่ตัดชะเนาะ (ความโกรธ) เชือกหนัง (ตัณหา)
เชือกปาน (ความเห็นผิด) พรอมทั้งอนุสัยกิเลส
ถอดลิ่มสลัก (อวิชชา) รูแจงอริยสัจแลว
เราเรียกวา พราหมณ ๓๑๑

พราหมณวรรค เร่ืองที่ ๑๖ เร่ืองอักโกสกภารทวาชพราหมณ
นางธนญัชานพีราหมณเีปนพระโสดาบนั มคีวามเคารพพระพทุธเจาอยางมาก เมือ่ทาํ

อะไรผดิพลัง้ไปกเ็ปลงอทุานวา “นโม ตสสฺ ภควโต อรหโต สมมฺาสมพฺทุธฺสสฺ” ทาํใหภารทวาชพราหมณ
ไมพอใจจงึเขาหาพระพทุธเจาเพือ่โตวาทะ แตเมือ่โตวาทะแลวภารทวาชพราหมณกลบับรรลอุรหตัผล

อักโกสกภารทวาชพราหมณ สุนทรกิภารทวาชพราหมณ และพลัิงคกภารทวาชพราหมณ
นองชายของภารทวาชพราหมณไดยนิขาวกโ็กรธ ตางไปสูวหิารตามลาํดบัเพือ่ดาพระพทุธเจา แตก็
บรรลอุรหตัผลตามกนัทัง้หมด ภิกษทุัง้หลายกลาวชมเชยพระศาสดาทีไ่มโกรธ พระพทุธเจาจงึตรสั
ภาษติวา
                                                 

๓๑๐เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๔๕๑.
๓๑๑เร่ืองเดียวกัน, ๔๕๒.
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ผูใดไมโกรธ ทนตอการดา
และการลงโทษจองจํา
มีขันติเปนกําลังทัพ
ผูนั้นเราเรียกวา พราหมณ ๓๑๒

พราหมณวรรค เร่ืองที่ ๑๗ เร่ืองพระสารีบุตรเถระ
พระสารบีตุรเถระพรอมภิกษ ุ ๕๐๐ ไปสูเรือนของมารดาเพือ่รับอังคาส ในการนีพ้ระ

ราหลุไดตดิตามพระเถระไปดวยเพราะพระเถระเปนอุปชฌายของพระราหลุ มารดาของพระสารบีตุร
เถระถวายองัคาสดวยกริิยาแดกดนั พระราหลุกราบทลูเร่ืองราวแกพระพทุธเจา ภิกษทุัง้หลายกลาว
สรรเสริญพระสารบีตุรทีม่ไิดกลาววาจาโตตอบ พระพทุธเจาจงึตรสัภาษติวา

ผูใดไมมักโกรธ ทรงศีลพรต
หมดกิเลสฝกฝนตน
มีชีวิตอยูในโลกนี้เปนครั้งสุดทาย
ผูนั้น เราเรียกวา พราหมณ ๓๑๓

พราหมณวรรค เร่ืองที่ ๑๘ เร่ืองพระอุบลวรรณาเถรี
พระอุบลวรรณาเถรีถูกนันทมาณพกระทําชําเรา ภิกษุทั้งหลายทราบความแลวโจษกัน

วาพระอุบลวรรณาเถรียังมีเนื้อหนัง ชะรอยจะยังยินดีในกามสุข พระพุทธเจาจึงตรัสภาษิตวา
ผูใดไมติดในกาม
เหมือนหยาดน้ําไมติดใบบัว
และเมล็ดผักกาดไมติดปลายเข็ม
ผูนั้นเราเรียกวา พราหมณ ๓๑๔

                                                 
๓๑๒เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๔๕๓.
๓๑๓เร่ืองเดียวกัน, ๔๕๔.
๓๑๔เร่ืองเดียวกัน, ๔๕๕.
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พราหมณวรรค เร่ืองที่ ๑๙ เร่ืองพราหมณคนใดคนหนึ่ง
เมื่อคร้ังที่พระพุทธเจายังมิไดบัญญัติสิกขาบทวาหามบุคคลหนีมาบวชโดยมิไดขอ

อนุญาตจากนาย ทาสผูหนึ่งของพราหมณไดออกบวชบรรลุอรหัตผลแลว พราหมณเที่ยวตามหา
เจอแลวจึงยึดชายจีวรไว พระพุทธเจาจึงตรัสกับพราหมณวาภิกษุนั้นเปนพระอรหัตแลว พรอมตรัส
ภาษิตวา

ผูรูวิธีดับทุกขของตนไดในโลกนี้
หมดภาระแบกหามกิเลส
เปนอิสระจากกิเลส
เราเรียกวา พราหมณ ๓๑๕

พราหมณวรรค เร่ืองที่ ๒๐ เร่ืองพระเขมาภิกษุณี
พระนางเขมาภิกษุณีเหาะมาเขาเฝาพระพุทธเจา แลเห็นทาวสักกะกําลังเขาเฝาอยู

นางจึงยืนอยู ณ เบื้องอากาศ ประคองอัญชลีถวายบังคมแลวหลีกไป ทาวสักกะทูลถามพระศาสดา
วานี้ใคร พระพุทธเจาจึงตรัสตอบ แลวกลาวภาษิตวา

ผูมีปญญาลึกซึ้ง หลักแหลม
ฉลาดเลือกทางผิดทางชอบ
บรรลุถึงจุดหมายปลายทางอันอุดม
เราเรียกวา พราหมณ ๓๑๖

พราหมณวรรค เร่ืองที่ ๒๑ เร่ืองพระติสสเถระผูอยูในเงื้อมเขา
พระติสสะเถระอาศัยในเงื้อมเขาตลอดพรรษา เทวดาที่อาศัยในเงื้อมเขานั้นพยายาม

รบกวนพระเถระ แตที่สุดพระเถระก็บรรลุอรหัตผลแลวเขาเฝาพระพุทธเจา ภิกษุอ่ืนถามวาโกรธ
เทวดานั้นหรือไม พระเถระตอบวาไมโกรธ ภิกษุจึงโจษกันวาพระเถระพยากรณอรหัตผล พระพุทธ
เจาจึงตรัสวา

ผูไมคลุกคลีกับบุคคลทั้งสองฝาย
คือคฤหัสถและบรรพชิต
จรไปคนเดียว ไมติดถิ่น มักนอย

                                                 
๓๑๕เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๔๕๖.
๓๑๖เร่ืองเดียวกัน, ๔๕๗.
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เราเรียกวา พราหมณ ๓๑๗

พราหมณวรรค เร่ืองที่ ๒๒ เร่ืองภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง
หญิงผูหนึ่งทะเลาะกับสามีหนีออกจากเรือนไป นางแลเห็นพระเถระรูปหนึ่งจึงเดินตาม

หลัง สามีของนางออกติดตามแลเห็นแลวเกิดความเขาใจผิดจึงทุบตีพระเถระ ภิกษุอ่ืนทราบความ
แลวถามถึงความโกรธ เมื่อพระเถระตอบวาไมโกรธ ภิกษุทั้งหลายเที่ยวโจษกันวาพระเถระ
พยากรณอรหัตผล พระพุทธเจาจึงตรัสภาษิตวา

ผูงดเบียดเบียนสัตวอ่ืน
ไมวาเล็กหรือใหญ
ไมฆาเอง ไมส่ังใหคนอื่นฆา
เราเรียกวา พราหมณ ๓๑๘

พราหมณวรรค เร่ืองที่ ๒๓ เร่ืองสามเณร
นางพราหมณีไดใหพราหมณสามีไปนิมนตพราหมณมาเพื่อรับอังคาสในเรือน 

พราหมณนิมนตไดสามเณร ๔ รูป คือ สังกิจจสามเณร บัณฑิตสามเณร โสปากสามเณร และเรวต
สามเณร นางพราหมณีไมพอใจดวยเห็นวาเปนเด็ก ไมยอมปูอาสนะ ไมยอมถวายอังคาส
พราหมณจึงไปนิมนตพระสารีบุตร พระสารีบุตรเห็นสามเณรซึ่งเปนอรหัตทั้ง ๔ ยังมิไดรับอังคาส ก็
หลีกไปเสียจากเรือนพราหมณ พราหมณไปนิมนตพระโมคคัลลาน แมพระโมคคัลลานก็ทําเชน
เดียวกัน สามเณรทั้ง ๔ ถูกความหิวบีบค้ันแลว

ทาวสักกะเห็นดังนั้นจึงปลอมเปนพราหมณแก พราหมณไดนิมนตพราหมณสักกะ
ทําใหเปนที่ตองใจของนางพราหมณี หากแตทาวสักกะกลับไหวสามเณรทั้ง ๔ แลวนั่งทายอาสนะ
นางพราหมณีไมพอใจฉุดคราพราหมณทาวสักกะออกไป แตดวยฤทธิ์ทาวสักกะก็กลับมานั่งที่เดิม

สามเณรทั้ง ๔ และทาวสักกะกระทําฤทธิ์ออกไปเสียจากเรือนนั้นแลว ภิกษุทั้งหลาย
ทราบความ ถามถึงความโกรธ สามเณรทั้ง ๔ ตอบวาไมโกรธ ภิกษุโจษกันวาสามเณรพยากรณ
อรหัตผล พระพุทธเจาจึงตรัสภาษิตวา

                                                 
๓๑๗เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๔๕๘.
๓๑๘เร่ืองเดียวกัน, ๔๕๙.
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ผูไมดุราย กลางกลุมชนผูดุราย
สงบ กลางกลุมชนผูทารุณ
ไมยึดมั่นกลางกลุมผูยึดมั่น
เราเรียกวา พราหมณ ๓๑๙

พราหมณวรรค เร่ืองที่ ๒๔ เร่ืองพระมหาปนถกเถระ
พระจูฬปนถกะบวชในสํานักของพระมหาปนถกเถระผูเปนพี่ชายถึง ๔ เดือน ก็มิอาจ

กําหนดธรรมใด ๆ ได พระมหาปนถกะจึงแสรงขับไลพระจูฬปนถกะไปเสีย ภิกษุโจษกันวาความ
โกรธคงเกิดมีในพระอรหันตขีณาสพเสียแลว พระพุทธเจาจึงตรัสภาษิตวา

ความกําหนัด ความขัดเคือง ความหยิ่ง
ความดูถูกบุญคุณคนอื่น หมดไปจากผูใด
เหมือนเมล็ดผักกาด ตกไปจากปลายเข็ม
ผูนั้นเราเรียกวา พราหมณ ๓๒๐

พราหมณวรรค เร่ืองที่ ๒๕ เร่ืองพระปลินทวัจฉเถระ
พระปลินทวัจฉเถระติดนิสัยเดิมมักเรียกใคร ๆ วา “คนถอย” อยูรํ่าไป ภิกษุและชนทั้ง

หลายไมพอใจ พระพุทธเจาจึงตรัสวาเปนเพียงความเคยชินของพระเถระ แลวกลาวภาษิตวา
ผูพูดถอยคํานิ่มนวล
แจมกระจาง สัตยจริง
ไมกระทบกระทั่งใคร
เราเรียกวา พราหมณ ๓๒๑

                                                 
๓๑๙เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๔๖๐.
๓๒๐เร่ืองเดียวกัน, ๔๖๑.
๓๒๑เร่ืองเดียวกัน, ๔๖๒.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



154

พราหมณวรรค เร่ืองที่ ๒๖ เร่ืองภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง
ภิกษุรูปหนึ่งถือเอาผาสาฎกดวยสําคัญวาไรเจาของ เมื่อเจาของทวงคืนพระเถระก็คืน

ไปโดยมิไดอาลัยผาสาฎกนั้น ภิกษุอ่ืนทราบความเที่ยวลอเลียนพระเถระอยูแลว พระเถระกลาววา
ตนมิไดอาลัยผาสาฎกนั้น ภิกษุโจษวาพระเถระพยากรณอรหัตผล พระพุทธเจาจึงตรัสภาษิตวา

ผูใดไมขโมยของคนอื่น
ไมวาสั้นหรือยาว
เล็กหรือใหญ ดีหรือไมดี
ผูนั้นเราเรียกวา พราหมณ ๓๒๒

พราหมณวรรค เร่ืองที่ ๒๗ เร่ืองพระสารีบุตรเถระ
ภิกษทุัง้หลายมคีวามเขาใจผดิวาพระสารบีตุรเถระยงัมตีณัหา ปรารถนาผาจาํนาํพรรษา

อยู พระพทุธเจาจงึตรสัภาษติวา
ผูใดไมมีความอยาก
ในโลกนี้และโลกหนา
หมดกิเลส เปนอิสระ
ผูนั้นเราเรียกวา พราหมณ ๓๒๓

พราหมณวรรค เร่ืองที่ ๒๘ เร่ืองพระมหาโมคคัลลานเถระ
พระศาสดาตรัสถึงความเปนผูปราศจากตัณหาของพระโมคคัลลานพรอมภาษิตวา

ผูใดหมดตัณหา
หมดสงสัย เพราะรูแจงจริง
ลุถึงอมตนิพพานแลว
ผูนั้นเราเรียกวา พราหมณ ๓๒๔

                                                 
๓๒๒เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๔๖๓.
๓๒๓เร่ืองเดียวกัน, ๔๖๔.
๓๒๔เร่ืองเดียวกัน, ๔๖๕.
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พราหมณวรรค เร่ืองที่ ๒๙ เร่ืองพระเรวตเถระ
ภิกษุทั้งหลายเที่ยวโจษกันวาสามเณรเรวตเถระมีบุญมากมาย พระพุทธเจาจึงตรัส

ภาษิตวา
ผูละบุญละบาปได
พนกิเลสผูกพัน
ไมโศก ไมมีกิเลส บริสุทธิ์
เราเรียกวา พราหมณ ๓๒๕

พราหมณวรรค เร่ืองที่ ๓๐ เร่ืองพระจันทาภเถระ
จันทาภพราหมณเกิดมามีรัศมีเพียงพระจันทร หมูญาติไดพาเขาสูสมาคม ในภายหลัง

ไดเขาเฝาพระพุทธเจาเพื่อลองรัศมี การณนั้นยังใหจันทาภพราหมณออกบวชจนบรรลุอรหัตผล
เมื่อหมูญาติตามกลับพระจันทาภเถระกลาววาตนมีธรรมเปนเครื่องไมไปเสียแลว ภิกษุโจษกันวา
พระเถระพยากรณอรหัตผล พระพุทธเจาจึงตรัสภาษิตวา

ผูบริสุทธิ์ เหมือนจันทรแจม สงบ
ผองใส หมดความพอใจในภพ
เราเรียกวา พราหมณ ๓๒๖

พราหมณวรรค เร่ืองที่ ๓๑ เร่ืองพระสีวลีเถระ
ภิกษุทั้งหลายโจษกันดวยความทุกขของพระสีวลีเถระที่ตองอยูในครรภมารดา ๗ ป ๗

วัน พระพุทธเจากลาววาพระเถระเปนผูพนจากทุกขแลว จากนั้นทรงแสดงภาษิตวา
ผูขามสงสารวัฏ และโมหะ
อันเปนทางหลมที่ขามไดแสนยากนี้
ลุถึงฝงโนน เปนนักกรรมฐาน
หมดตัณหา หมดความสงสัย
หมดความยึดมั่น บรรลุนิพพาน
เราเรียกวา พราหมณ ๓๒๗

                                                 
๓๒๕เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๔๖๖.
๓๒๖เร่ืองเดียวกัน, ๔๖๗.
๓๒๗เร่ืองเดียวกัน, ๔๖๘.
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พราหมณวรรค เร่ืองที่ ๓๒ เร่ืองพระสุนทรสมุทรเถระ
กุลบุตรผูหนึ่งไดฟงธรรมจากพระศาสดา ปรารถนาออกบวช ไดขออนุญาตจากบิดา

มารดาออกบวชแลวไดสมญาวา “พระสุนทรสมุทรเถระ” ภายหลังบิดามารดาคร่ําครวญถึงบุตรอยู
หญิงแพศยานางหนึ่งจึงรับอาสาลอลวงพระสุนทรสมุทรเถระใหสึกออกมา นางทําอาหารรสเลิศให
พระสุนทรสมุทรเถระฉัน พระเถระมีจิตปรารถนาอาหารนั้น ไดข้ึนสูที่รโหฐานตามคําเอยเชื้อเชิญ
ของนาง หญิงแพศยาเที่ยวกระทํายั่วยวนพระเถระ โดยแสดงมารยาหญิง ๔๐ ประการ ๓๒๘

พระพุทธเจาทราบความที่พระสุนทรสมุทรเถระตองขมกิเลสอันเกิดแตหญิงแพศยาแตเพียงผูเดียว
นั้น จึงเปลงฉัพพรรณรังสีไปปรากฏเบื้องหนาแลวตรัสภาษิตวา ๓๒๙

ผูละกามารมณ
ออกบวชไมมีเรือน
หมดความใครในภพ
เราเรียกวา พราหมณ ๓๓๐

พราหมณวรรค เร่ืองที่ ๓๓ เร่ืองพระโชติกเถระ
โชตกิเศรษฐไีดออกบวชเปนพระโชตกิเถระเพราะสลดใจพระเจาอชาตศตัรทูีป่รารถนาจะ

ชวงชงิปราสาทของตน เมือ่โชตกิเศรษฐอีอกบวชแลวปราสาทหายไปและนางสตลุกายากลบัสูอุตตร-

                                                 
๓๒๘มารยาหญิง ๔๐ อยาง คือ ๑.สะบัดสะบิ้ง ๒.กมลง ๓.กรีดกราย ๔.ชมดชมอย

๕.เอาเล็บดีดเล็บ ๖.เอาเทาเหยียบเทา ๗.เอาไมขีดแผนดิน ๘.ชูเด็กขึ้น ๙.ลดเด็กลง ๑๐.เลนเอง
๑๑.ใหเด็กเลน ๑๒.จูบเอง ๑๓.ใหเด็กจูบ ๑๔.รับประทานเอง ๑๕.ใหเด็กรับประทาน ๑๖.ใหของ
เด็ก ๑๗.ขอของคืน ๑๘.ลอเลียนเด็ก ๑๙.พูดดัง ๒๐.พูดคอย ๒๑.พูดคําเปดเผย ๒๒.พูดลี้ลับ
๒๓.ทํานิมิตดวยการฟอน ดวยการขับ ดวยการประโคม ดวยการรองไห ดวยการเยื้องกราย ดวย
การแตงตัว ๒๔.ซิกซี้ ๒๕.จองมองดู ๒๖.ส่ันสะเอว ๒๗.ยังของลับใหไหว ๒๘.ถางขา ๒๙.หุบขา
๓๐.แสดงถนั ๓๑.แสดงรกัแร ๓๒.แสดงสะดอื ๓๓.ขยบิตา ๓๔.ยกัคิว้ ๓๕.เมมริมฝปาก ๓๖.แลบล้ิน
๓๗.เปลือ้งผา ๓๘.นุงผา ๓๙.สยายผม ๔๐.เกลาผม

๓๒๙ภายหลังพระสุนทรสมุทรเถระบรรลุอรหัตผล พระพุทธเจาทรงแสดงวาตมิคชาดก
ซึ่งเปนเรื่องคนรักษาอุทยานชื่อสญชัย นําเนื้อสมันที่อาศัยในปา มาสูอํานาจไดเพราะรสทั้งหลาย

๓๓๐เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๔๖๙.
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กรุุทวปี พระเถระบรรลอุรหตัผลแลว ภิกษอ่ืุนถามถงึความอาลยัปราสาทและภรรยา พระโชตกิเถระ
ตอบวาตนหมดอาลยัสมบัตทิัง้หลายแลว พระพทุธเจาจงึตรสัภาษติวา

ผูละตัณหา
ออกบวชไมมีเรือน
หมดความอยากในภพ
เราเรียกวา พราหมณ ๓๓๑

พราหมณวรรค เร่ืองที่ ๓๔ เร่ืองภิกษุผูเคยเปนนักฟอนรูปที่ ๑
ภิกษุทั้งหลายโจษติเตียนภิกษุผูเคยเปนนักฟอนที่ไดกลาววาตนไมอาลัยในการฟอนอีก 

วาเปนการพยากรณอรหัตผล พระพุทธเจาจึงตรัสภาษิตวา
ผูละเครื่องผูกพัน
ทั้งของมนุษยและเทวดา
หมดเครื่องผูกพันทุกชนิด
คนเชนนี้เราเรียกวา พราหมณ ๓๓๒

พราหมณวรรค เร่ืองที่ ๓๕ เร่ืองภิกษุผูเคยเปนนักฟอนรูปที่ ๒
ภิกษุทั้งหลายโจษติเตียนภิกษุผูเคยเปนนักฟอนที่ไดกลาววาตนไมอาลัยในการฟอนอีก 

วาเปนการพยากรณอรหัตผล พระพุทธเจาจึงตรัสภาษิตวา
ผูละความยินดีและความไมยินดี
เย็นสนิท หมดอุปธิ (กิเลส)
อาจหาญ ชนะโลกทั้งมวล
เราเรียกวา พราหมณ ๓๓๓

                                                 
๓๓๑เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๔๗๐.
๓๓๒เร่ืองเดียวกัน, ๔๗๑.
๓๓๓เร่ืองเดียวกัน, ๔๗๒.
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พราหมณวรรค เร่ืองที่ ๓๖ เร่ืองพระวังคีสเถระ
วังคีสพราหมณมีวิชาเคาะกะโหลกมนุษยแลวทราบวาผูนี้ตายแลวไปเกิด ณ ที่ใด วังคีส

พราหมณและพราหมณทั้งหลายไดเขาเฝาพระพุทธเจาเพื่อลองฤทธิ์กันแลว พระศาสดาจึงใหนํา
กะโหลกมา ๕ กะโหลก อันเปนศีรษะของผูเกิดในนรก เดรัจฉาน มนุษยโลก เทวโลก และพระ
อรหันตขีณาสพ

วังคีสพราหมณเคาะแลวสามารถตอบไดเพียง ๔ กะโหลกแรก แตไมสามารถพยากรณ
แดนเกิดของกะโหลกพระขีณาสพได วังคีสพราหมณไดขอบวชแลวบรรลุอรหัตผล ภายหลังภิกษุทั้ง
หลายโจษกันวาพระเถระพยากรณอรหัตผลแลว พระศาสดาจึงทรงภาษิตวา

ผูรูจุติ และปฏิสนธิ
ของสัตวทั้งหลายโดยละเอียด
ผูไมขัดของ ไปดี ตรัสรูธรรม
เราเรียกวา พราหมณ,
เทวดา คนธรรพ และมนุษยทั้งหลาย
ไมทราบทางไปของผูใด
ผูเปนพระอรหันต ขีณาสพ
ผูนั้นเราเรียกวา พราหมณ ๓๓๔

พราหมณวรรค เร่ืองที่ ๓๗ เร่ืองพระธรรมทินนาเถรี
วิสาขอุบาสกสามีของนางธรรมทินนาฟงธรรมแลวบรรลุเปนพระอนาคามีผล อนุญาต

ใหนางธรรมทินนาบวชเปนภิกษุณี นางบรรลุอรหัตผลแลว เมื่อนางกลับสูเรือนของสามี สามีถาม
ปญหาอารมณของพระอริยเจา คือ พระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี นางธรรมทินนาเถรี
ก็ตอบไดส้ิน จนเลยวิสัยที่วิสาขอุบาสกผูเปนเพียงพระอนาคามีจะถามตอไดอีก พระพุทธเจาตรัส
ชมเชยนางธรรมทินนาเถรีแลวกลาวภาษิตวา

ผูไมมีความยึดถือทั้งเบื้องตน (อดีต)
ทามกลาง (ปจจุบัน) ที่สุด (อนาคต)
ปราศจากความยึดมั่นถือมั่น
เราเรียกวา พราหมณ ๓๓๕

                                                 
๓๓๔เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๔๗๓-๔๗๔.
๓๓๕เร่ืองเดียวกัน, ๔๗๕.
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พราหมณวรรค เร่ืองที่ ๓๘ เร่ืองพระอังคุลิมาลเถระ
เมื่อครั้งพระเจาปเสนทิโกศลประกอบอสทิสทานนั้น พระนางมัลลิกาเทวีใหสงชางที่

ยังมิไดฝกไปกั้นฉัตรใหพระอังคุลิมาลเถระ ชางนั้นเกรงพระเถระสงบนิ่งอยูแลว ภิกษุถามพระเถระ
วามีความกลัวชางหรือไม พระเถระตอบวาไมกลัว ภิกษุจึงโจษกันวาพระเถระพยากรณอรหัตผล
พระพุทธเจาจึงตรัสภาษิตวา

มหาฤๅษีผูองอาจ ประเสริฐ แกลวกลา
ชํานะ ปราศจากตัณหา
บริสุทธิ์ ตรัสรูธรรม
เราเรียกวา พราหมณ ๓๓๖

พราหมณวรรค เร่ืองที่ ๓๙ เร่ืองเทวหิตพราหมณ
พระพุทธเจาทรงอาพาธดวยพระวาโยกําเริบ ทรงสงพระอุปวานเถระไปขอน้ํารอนจาก

เทวหิตพราหมณ เทวหิตพราหมณมีความยินดีไดถวายน้ํารอนและน้ําออยแกพระพุทธเจา แลวทูล
ถามวาไทยธรรมที่ใหใครจึงมีผลมาก พระพุทธเจาจึงตรัสวาใหแกผูมีลักษณะนี้มีผลมาก โดยแสดง
ภาษิตวา

มุนี ผูรูอดีตชาติของตน
เห็นสวรรคและอบาย
ไมตองเกิดอีกตอไป
รูแจงเห็นจริง
บําเพ็ญหนาที่บริบูรณแลว
เราเรียกวา พราหมณ ๓๓๗

รวมเรือ่งในพระธรรมบททัง้สิน้ ๒๖ วรรค ๓๓๘ จาํนวนคาถาทัง้สิน้ ๔๒๓ คาถา มอีรรถกถา
ประกอบคาถาทัง้สิน้ ๓๐๒ เร่ือง ๓๓๙ อรรถกถาหลายเรือ่งมจีาํนวนคาถามากกวา ๑ คาถา ทาํใหมี
จาํนวนเรือ่งนอยกวาจาํนวนคาถา
                                                 

๓๓๖เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๔๗๖.
๓๓๗เร่ืองเดียวกัน, ๔๗๗.
๓๓๘ฉบับของ เสฐียรพงษ วรรณปก ใชคําวา “หมวด” แทน “วรรค”
๓๓๙หนังสือพระสูตรและอรรถกถาแปล แจงวามีอรรถกถาประกอบคาถา ๒๙๙ เร่ือง แต

นับจริงไดทั้งสิ้น ๓๐๒ เร่ือง
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ประวัติการแปลพระธรรมบท
พระธรรมสังคาหกาจารยไดนําพระธรรมบทจากพระสูตรตาง ๆ มารวบรวมไวเปน

หมวดหมู ในสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ธรรมบท ซึ่งเปนคัมภีรบาลีเลมแรกที่ไดแปลเปนภาษา
อังกฤษซึ่งมีไมต่ํากวา ๓๐ สํานวน จึงเปนที่รูจักกันแพรหลายในประเทศทางยุโรป หลังจากนั้นได
แปลเปนภาษาตาง ๆ อีกมากมาย ฉบับที่สําคัญและเปนที่รูจักกันมาก เชน ๓๔๐

๑. ฉบับแปลภาษาเยอรมัน โดย Weber (Z.D.M.G., ๑๔, ๑๘๖๐, and Indische
Studien, Vol. I, ๑๘๖๐)

๒. ฉบับแปลภาษาเยอรมัน โดย L.V. Schroder (Worte der Wahrheit, Leigzig
๑๘๙๒)

๓. ฉบับแปลภาษาเยอรมัน โดย K.E. Neumann (Der Wahrheitspfad, Leigzig
๑๘๙๓)

๔. ฉบับแปลภาษาอังกฤษ โดย Fredrich Max Müller, S.B.E., (The Dhammapada :
A Collection of Verses, ๑๙๗๓)

๕. ฉบับแปลภาษาอังกฤษ โดย F.L. Woodward (the Buddha’s Path of Virtue,
Theosophical Pub, House, Madras, ๑๙๒๙)

๖. ฉบับแปลภาษาอังกฤษ โดย Narada Thera (Colombo : Apothecaries Co. Ltd.,
๑๙๗๒)

๗. ฉบับแปลภาษาอังกฤษ โดย Piyadassi Thera (Kandy : Buddhist Publication
Society, ๑๙๗๔)

๘. ฉบับแปลของพระขันติปาโลชาวอังกฤษ (Growing the Bodhi Tree in the Garden
of the Heart) ซึ่งมอบใหพุทธสมาคมแหงประเทศไทยตีพิมพ ๓๔๑

๙. ฉบับแปลภาษาฝรั่งเศส โดย Fernand Hu (Paris : ๑๘๗๘) มีชื่อวา Le
Dhammapada, avec introduction et notes

                                                 
๓๔๐สุภาพรรณ ณ บางชาง, ประวัติวรรณคดีบาลีในอินเดียและลังกา (กรุงเทพ : สํานัก

พิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๖), ๗๙-๘๕.
๓๔๑สุลักษณ ศิวรักษ, “คํานิยม,” ใน พุทธวจนะในธรรมบท, พิมพครั้งที่ ๙ (กรุงเทพ :

ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม, ๒๕๔๔), ๓.
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๑๐. ฉบับแปลภาษาอิตาลี โดย P.E. Pavolini (Mailand, ๑๙๐๘) ๓๔๒

๑๑. ธรรมบทฉบับภาษาปรากฤต (ภาษาขโรษฐี) ฉบับนี้มีเฉพาะบางสวน ไมใชฉบับ
สมบูรณ

๑๒. ธรรมบทฉบับภาษาสันสกฤต ไมพบตนฉบับเดิม เหลือแตฉบับภาษาจีนที่คาดวา
แปลในสมัยพระเจา Fa-Kheu

๑๓. ธรรมบทฉบับภาษาสันสกฤต แปลเปนภาษาจีนสมัยพระเจา Ch’up-yau
๑๔. ธรรมบทฉบับภาษาธิเบต แปลรวมกับ “อุทาน” ในขุททกนิกาย พระสุตตันตปฎก
ราธากฤษณันกลาวถึงพระธรรมบทฉบับภาษาจีนและธิเบตวาพระธรรมบทฉบับภาษา

จีนและธิเบตมีขอแตกตางจากพระธรรมบทฉบับภาษาบาลีเพียงเล็กนอย แตมีหลักใหญใจความที่
สอดคลองกัน พระธรรมบทฉบับภาษาจีนมีทั้งสิ้น ๓๙ วรรค ในขณะที่พระธรรมบทฉบับภาษาบาลี
มีเพียง ๒๖ วรรคเทานั้น ๓๔๓

นอกจากนี้พระธรรมบทยังมีฉบับแปลเปนภาษาสิงหฬ ภาษาพมา และภาษาไทย เชน
ฉบับของพระศาสนโสภณ (แปลเมื่อดํารงสมณศักดิ์เปนพระอริยมุนี กรมวชิรญาณวโรรส)

ประวัติการแปลเปนภาษาไทย
พระธรรมบทปรากฏครัง้แรกในพระไตรปฎกฉบับภาษาบาล ี ตอมาพระพทุธโฆษาจารย

เมอืงสงิหลไดแตงอรรถกถาประกอบอธบิายคาถาไวโดยสมบรูณ ภายหลงัมผูีแตงคมัภีรโลกนตี ิ ได
นาํคาํสอนจากคมัภีรตาง ๆ เชน ธรรมนตี ิหโิตปเทศ จาณกัยศตกะ พระไตรปฎก ชาดก และธรรมบท
เขามาแทรกไวในคมัภีรโลกนตี ิ ๓๔๔ ในสมยัตอมาจงึมผูีแปลคัมภีรโลกนตีเิปนภาษาไทยทัง้รอยกรอง
และรอยแกว ฉบบัทีเ่กาทีสุ่ดคอืโคลงโลกนติสํิานวนเกา ซึง่นาจะแตงขึน้กอนสมยักรงุรัตนโกสนิทร

                                                 
๓๔๒B.C. Law, A History of Pali Literature, Vol.I, ๒๒๔, อางใน สุภาพรรณ ณ บาง

ชาง, ประวัติวรรณคดีบาลีในอินเดียและลังกา (กรุงเทพ : สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
๒๕๒๖), ๘๐.

๓๔๓S. Radhakrishnan, “Introduction,” The Dhammapada, ๑.
๓๔๔กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, โคลงโลกนิติ พระนิพนธสมเด็จพระเจาบรมวงศ

เธอ กรมพระยาเดชาดิศร (กรุงเทพ : สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ,
๒๕๔๓), ๓๒.
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หรือกอนรชักาลที ่๓ เปนอยางนอย ๓๔๕ ดงัปรากฏในโคลงนาํเรือ่งของโคลงโลกนติ ิพระนพินธสมเด็จ
พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาเดชาดศิร ดงันี้

๏ ครรโลงโลกนิตินี้ นมนาน
มีแตโบราณกาล เกาพรอง
เปนสุภสิตสาร สอนจิต
กลดั่งสรอยสอดคลอง เวี่ยไวในกรรณ ๓๔๖

(สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาเดชาดิศร)

จากโคลงดังกลาวแสดงใหเห็นวาโคลงโลกนิตินาจะมีมาตั้งแตสมัยอยุธยาและหมาย
ความวานาจะมีพระธรรมบทสํานวนแปลไทยตั้งแตสมัยอยุธยาดวย

พระธรรมบทเปนหมวดธรรมอนัเปนทีน่ยิมอยางกวางขวางของเหลาพทุธบรษิทัทัว่ไป ทัง้
ยงัเปนหมวดธรรมทีส่ามารถสอนธรรมะของสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจาไดอยางลกึซึง้ ครอบคลมุ
หวัใจพระศาสนา คอื ละเวนความชัว่ ทาํแตความด ี ทาํจติใจใหผองใส ไดทัง้หมด นอกจากนีพ้ระ
ธรรมบทยงัเปนขอธรรมสัน้ ๆ เพือ่ใหทองจาํและระลกึถงึไดงาย

สุลักษณ ศิวรักษ กลาวถึงความนิยมในการแปลพระธรรมบทเปนภาษาไทยไววา

แมพระธรรมบทฉบับภาษาไทย จะไมมีมากสํานวนเทาฉบับภาษาอังกฤษ แตก็มีทานผูรู
แปลไวหลายสํานวนและแปลกันแทบทุกยุคทุกสมัย แปลเปนรอยแกวก็มี รอยกรองก็มี แปล
โดยรักษาพยัญชนะอยางเครงครัดตามระเบียบการแปลของสนามหลวงก็มี แปลอยางเสรี
เต็มที่เปนชนิดเก็บความมาก็มี บางทีในเลมเดียวแปลไวทั้งเปนรอยแกวและรอยกรองเลย
ทีเดียว และบางทีในเลมเดียวนั่นเอง แปลกันเปนหลายสํานวนก็มี แตก็ยังเห็นวาควรมีฉบับ
แปลใหม ๆ ออกมาใหสมสมัยอยูเสมอ ๓๔๗

                                                 
๓๔๕กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, โคลงโลกนิติ พระนิพนธสมเด็จพระเจาบรมวงศ

เธอ กรมพระยาเดชาดิศร, ๓๔.
๓๔๖เร่ืองเดียวกัน, ๖๒.
๓๔๗สุลักษณ ศิวรักษ, “คํานิยม,” ใน พุทธวจนะในธรรมบท, ๕.
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สําหรับการแปลพระธรรมบททั้งฉบับนั้น ปรากฏในสมัยกรุงรัตนโกสินทรหลายสํานวน
ดวยกัน ดังนี้

การแปลเฉพาะคาถา เชน
๑. พระธรรมบท โดย ถิ่น รัติกนก (วัดตโปทาราม)
๒. พระคาถาธรรมบทแปล โดย พระอริยมุนี วัดมกุฎกษัตริยาราม
๓. คาถาพระธรรมบทคํากลอน (อนุสรณในงานฉลองพระชนมมายุ ๗๒ พรรษา สมเด็จ

พระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช)
๔. ธรรมบทสําหรับชาวบาน โดย พระศรีสุทธิพงศ
การแปลคาถาประกอบอรรถกถา เชน
๑. พระธัมมปทัฎฐกถา โดย ส.ธรรมภักดี
๒. พระธัมมปทัฏฐกถาแปล โดย มหามกุฎราชวิทยาลัย
๓. พระธรรมปทรรถกถา โดย สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
๔. ธัมมปทัฎฐกถา บั้นตน ไมปรากฏนามผูแตง
๕. ธัมมบท บั้นปลาย ไมปรากฏนามผูแตง
๖. ธรรมบทเผด็จ ภาค ๗ โรงพิมพอักษรเจริญทัศน (เฮงฮั่วฮง) ไมปรากฏนามผูแตง
๗. พระธรรมบทความเรียง : บรรยายเรื่องพระธรรมบท ภาคคํารบ ๔ หมวดบัณฑิต ไม

ปรากฏนามผูแตง
๘. ทางแหงความดี (ธรรมบท) โดย วศิน อินทสระ
การแปลคาถาธรรมบทเปนหลายภาษา เชน
๑. พระธรรมบท ๔ ภาษา โดย จําลอง สารพัดนึก (บาลี สันสกฤต ไทย อังกฤษ)
๒. ธรรมบทไตรพากย ไมปรากฏนามผูแตง (บาลี ไทย อังกฤษ)
๓. พระธรรมบทจตุรภาค โดย ราชบัณฑิตยสถาน (บาลี ไทย อังกฤษ)
๔. ธัมมสโมสรณวิเสส : คาถาธัมมบทไตรพากย ไมปรากฏนามผูแตง (บาลี ไทย

อังกฤษ)
๕. ธัมมสโมสรณวิเสส ธัมมบทหมวดสี่ ปุปปผวัคค ไมปรากฏนามผูแตง (บาลี ไทย

อังกฤษ)
๖. พุทธวจนะในพระธรรมบท โดย สุธาสินี  ผลวัฒนะ (บาลี ไทย อังกฤษ ฝร่ังเศส)
๗. พุทธวจนะในธรรมบท โดย เสฐียรพงษ วรรณปก
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การแปลธรรมบทเพื่อประกอบการศึกษา เชน
๑. แตงตามธรรมบท : ประกอบการศึกษาวิชาแปลไทยเปนมคธ สําหรับช้ันประโยค

ป.ธ. ๔ โดย พระมหาสังเวย ธมฺมเนตฺติโก
๒. ธรรมบทวิจารณ ไมปรากฏนามผูแตง
๓. ธรรมบทวิจารณ ภาค ๑-๘ ไมปรากฏนามผูแตง
๔. ธรรมบทวิจารณ ภาค ๑-๘ : ตําราชุดพิเศษ ชวยเรียนภาษาบาลีดวยตนเอง โดย

บุญมี พิมพโพธิ์ และ สม แฝงศรีคํา
๕. ธรรมบทแปลยกศัพท ไมปรากฏนามผูแตง
๖. ธรรมบทแปลยกศัพท โดย บุญสืบ อินสาร
๗. ธรรมบทแปลยกศัพท ภาค ๑-๘ (ภาคปลาย) โดย กองวิชาการ ธรรมบรรณาคาร
๘. ธรรมบทแปลประโยคยาก โดย จําเนียร แกวกู
๙. ธรรมบทสงเคราะห, หรือ, แนะวิธีแปลธรรมบทบั้นปลาย โดย คณาจารยมหาธาตุ

วิทยาลัย
๑๐. ธรรมสมบัติ หมวด ๑๒ คาถาธรรมบทแปล พระศาสนโศภณ (แจม), ปรารภนํา
๑๑. ศัพท-สํานวนธรรมบท ป.ธ.๕ โดย สามเณร อุทิศ ศิริวรรณ เปรียญ
๑๒. อักขรานุกรมธรรมบท โดย พระยาพจนสุนทร (เรือง อติเปรมานนท)
๑๓. พระธัมมปทัฏฐกถาแปล โดย คณะกรรมการแผนกตํารา มหามกุฎราชวิทยาลัย
การแปลธรรมบทในลักษณะอื่น ๆ เชน
๑. นิทานธรรมบท โดย ทินกร ทองเสวต
๒. นิทานธรรมบท โดย ฉ.ฉินนมล
เห็นไดวามีความนิยมพระธรรมบทอยางแพรหลาย ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ดังจะเห็น

ไดจากการที่มีผูแปลพระธรรมบทหลายสํานวน โดยเฉพาะสํานวนของ เสฐียรพงษ วรรณปก นั้น
มีความนาสนใจเปนอยางมาก เนื่องจากมีการตีพิมพหลายครั้งดวยกัน โดยเปนการตีพิมพฉบับ
สมบูรณถึง ๙ คร้ัง คือ

พิมพคร้ังที่ ๑ เมื่อ มิถุนายน ๒๕๒๒
พิมพคร้ังที่ ๒ เมื่อ มิถุนายน ๒๕๒๓
พิมพคร้ังที่ ๓ เมื่อ ธันวาคม ๒๕๒๔
พิมพคร้ังที่ ๔ เมื่อ สิงหาคม ๒๕๒๕
พิมพคร้ังที่ ๕ เมื่อ มิถุนายน ๒๕๒๗
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พิมพคร้ังที่ ๖ เมื่อ พฤษภาคม ๒๕๓๑
พิมพคร้ังที่ ๗ เมื่อ มิถุนายน ๒๕๓๖
พิมพคร้ังที่ ๘ เมื่อ ธันวาคม ๒๕๓๗
พิมพคร้ังที่ ๙ เมื่อ ธันวาคม ๒๕๔๔
ตีพิมพบางสวนเนื่องในโอกาสตาง ๆ ถึง ๗ คร้ัง คือ
๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๖ (อนุสรณงานฌาปนกิจศพ นายสถิต ศรีจันทร)
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๖ (พิมพในงานกฐินพระราชทาน วัดสมุหประดิษฐาราม)
๒ สิงหาคม ๒๕๒๗ (อนุสรณงานฌาปนกิจศพ นายแชม จอนเมือง)
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๒๗ (อนุสรณงานฌาปนกิจศพ นางเฉลา สุมสวัสด์ิ)
๗ กรกฎาคม ๒๕๒๘ (อนุสรณงานฌาปนกิจศพ นายวิชญจอง จตุรพฤกษ)
๒๐ ธันวาคม ๒๕๒๘ (อนุสรณงานฌาปนกิจศพ นายบุญเที่ยง รัตนวานิช)
       มกราคม ๒๕๓๐ (ไดอารีธรรมทายาท)

ประวัติของศาสตราจารย เสฐียรพงษ วรรณปก
ศาสตราจารยเสฐียรพงษ วรรณปก เกิดเมื่อวันพุธ ที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๔๘๒ สําเร็จการ

ศึกษาระดับเปรียญธรรม ๙ ประโยค เมื่อพุทธศักราช ๒๕๐๓ (ขณะเปนสามเณร) ไดรับพระราช
ทานอุปสมบทในพระบรมราชูปถัมภเปนรูปแรกในรัชกาลปจจุบัน จากนั้นสําเร็จปริญญาตรี
(เกียรตินิยม) เมื่อพุทธศักราช ๒๕๑๒ และปริญญาโทสาขาภาษาตะวันออกโบราณ เมื่อพุทธ
ศักราช ๒๕๑๔ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ ประเทศอังกฤษ

ศาสตราจารยเสฐียรพงษ วรรณปก เปนผูทรงคุณวุฒิและมีความเชี่ยวชาญในการ
ศาสนา โดยปจจุบันมีตําแหนงทางวิชาการเปนศาสตราจารย ราชบัณฑิต สํานักธรรมศาสตรและ
การเมือง ประเภทปรัชญา สาขาศาสนศาสตร โดยดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๓๕
ทั้งยังไดรับเชิญเปนอาจารยพิเศษจากหลายสถาบัน เชน มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัย
หอการคาไทย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โรงเรียนนายรอยตํารวจ
สามพราน ทั้งเปนอาจารยบรรยายเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และจริยธรรมตามสถาบันตาง ๆ

บทบาททางการศึกษาของศาสตราจารยเสฐียรพงษ วรรณปก เชน เปนกรรมการ
รางหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย ผูแตงตําราเรียนวิชา
พระพุทธศาสนาระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย ประธานกรรมการจัดทําคูมือการสอน
พระพุทธศาสนาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประธานกรรมการผลิตตําราระดับมัธยมศึกษาตอน
ตนของกรมการศึกษานอกโรงเรียน ทั้งยังเปนคอลัมนิสตประจําหนังสือพิมพรายวัน รายสัปดาห
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รายปกษ และรายเดือนหลายฉบับ และเปนนักเขียน มีงานเขียนทั้งทางวิชาการและกึ่งวิชาการ เชน
พุทธศาสนา ทัศนะและวิจารณอีกมากมาย

ผลงานของ ศาสตราจารยเสฐียรพงษ วรรณปก เชน พุทธวจนะในธรรมบท พุทธ
ศาสนาทัศนะและวิจารณ พุทธจริยาวัตรพากษไทย-อังกฤษ บทเพลงแหงพระอรหันต เพลงรักจาก
พระไตรปฎก พระไตรปฎกวิเคราะห สองทศวรรษในดงขมิ้น สูตรสําเร็จแหงชีวิต สูแดนยุทธภูมิ ไป
ไหวพระบาทพระพุทธองค เนื้อติดกระดูก นิทานปรัชญาเตา พุทธวิธีแกทุกข สัมผัสพระพุทธเจา
ดวยใจ ยุทธจักรดงขมิ้น ใตรมใบบุญ สวนทางนิพพาน พุทธศาสนสุภาษิต พจนานุกรมไทย-
อังกฤษ ๓๔๘

สุลักษณ ศิวรักษ กลาวถึงประวัติของ เสฐียรพงษ วรรณปก วา

นายเสฐยีรพงษเปนเปรียญเอกอมุาตัง้แตเปนสามเณร เปนศษิยกนกฏุทิานพระธรรมเจดยี
(ก ี มารชโิน) ผูมชีือ่เสยีงในทางสัง่สอนพระปรยิตัธิรรมมากยิง่นกั ไดรับพระราชทานพระบรม
ราชานเุคราะหเปนนาคหลวงรายแรกในรชักาลปจจบุนั ฐานทีเ่ปนสามเณรสอบไดเปนเปรยีญ
๙ กอนใคร ๆ ในรชักาลนี ้ครัน้อปุสมบทแลว กไ็ดเปนครสูอนพระปรยิตัธิรรม มชีือ่เสียงเจรญิ
รอยตามอาจารย ทีว่ดัทองนพคณุ ธนบรีุ และไดแปล สมนัตปาสาทกิา อรรถกถาพระวนิยั อนั
เปนหลกัสูตรเปรยีญ ประโยค ๗ ประโยค ๘ แจกเปนธรรมวทิยาทานมาแต พ.ศ. ๒๕๐๖ เปน
เหตใุหไดรับคาํชมเชยเปนอยางมากจากสมเดจ็พระสงัฆราช วดัพระเชตพุนฯ แตเมือ่ยงัเปน
สมเดจ็พระวนัรตั แมกรมหมืน่พทิยลาภพฤตยิากรกไ็ดทรงพระกรณุาวจิารณหนงัสอืน้ีตพีมิพ
เปนภาษาองักฤษลงในวารสารของสยามสมาคมในพระบรมราชปูถมัภ ๓๔๙

จึงนับไดวา เสฐียรพงษ วรรณปก เปนนักปราชญผูมีความรูเร่ืองพระพุทธศาสนาอยาง
ลึกซึ้งแตกฉานมากที่สุดคนหนึ่ง

                                                 
๓๔๘ราชบัณฑิตยสถาน, รายนามราชบัณฑิตและภาคีสมาชิกของราชบัณฑิตยสถาน

[Online], accessed ๑๐ March ๒๕๔๗. Available from http://www.royin.go.th/members/Moral
/sathienpong.html

๓๔๙สุลักษณ ศิวรักษ, “คํานิยม,” ใน พุทธวจนะในธรรมบท, ๖.
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บทท่ี ๓

เนื้อหาคําสอนในพระธรรมบท

พระธรรมบทเปนการรวบรวมคาถาที่พระพุทธเจาตรัสแสดงในหลายวาระแกบุคคล 
ตาง ๆ  ทั้งพุทธบริษัท ๔ คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา และการแสดงธรรมแกบุคคลผูเปน
เดียรถีย คือ พราหมณในลัทธิศาสนาเดิม เพื่อช้ีแจงอธิบายคําสอนและความเขาใจในพระพุทธ
ศาสนาใหถูกตอง เพื่อความหนาย ความคลายกําหนัด ความดับ ความสงบ ความรูยิ่ง ความตรัสรู
นิพพาน ๑

พระธรรมบทบางคาถาเปนการตรัสสอนภิกษุเพื่อเตือนใจหรือเพื่ออธิบายธรรม สําหรับ
ใหภิกษุนําไปปฏิบัติเพื่อความหลุดพน บางคาถาเปนการตรัสสอนฆราวาสเพื่อโนมนาวใหเขาใจ
ธรรม หรือเพื่อเตือนใจใหปฏิบัติตนตามทํานองคลองธรรม ผลที่ปรากฏนั้นฆราวาสบางคนก็บวชใน
พระศาสนา ฆราวาสบางคนมิไดบวชแตเปนผูเขาถึงไตรสรณคมนตลอดชีวิต ฆราวาสบางคนเขา
ถึงกระแสพระนิพพาน ๒ หรือเขาถึงความเปนอรหัตผล

พระธรรมบทบางคาถาเหมาะสําหรับพระสงฆ บางคาถาเหมาะสําหรับฆราวาส บาง
คาถาเหมาะทั้งพระสงฆและฆราวาส วิทยานิพนธฉบับนี้จึงแบงกลุมคําสอนของพระพุทธเจาตาม
เนื้อหาคําสอนที่เหมาะสมกับบุคคลตาง ๆ กัน ดังตอไปนี้

๑. เนื้อหาคําสอนที่สอนพระสงฆ
๒. เนื้อหาคําสอนที่ฆราวาสควรนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

๑. เนื้อหาคําสอนที่สอนพระสงฆ
คําสอนในพระธรรมบทโดยมากมักเปนคําสอนที่พระพุทธเจาแสดงเพื่อสอนเหลาภิกษุ

โดยตรง พบวาแบงไดเปน ๓ กลุมใหญ ๆ ดงัตอไปนี้

                                                 
๑พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เลม ๑๙ [CD-ROM], ๒๐๐๒.

Abstract from : Free Tipitaka, ๔๓๔.
๒พระโสดาปตติมรรคขึ้นไป เรียกวา “ผูเขาถึงกระแสพระนิพพาน”
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๑.๑ คําสอนเกี่ยวกับความประพฤติที่เหมาะสม
คําสอนเกี่ยวกับความประพฤติที่เหมาะสม คือ คําสอนเกี่ยวเนื่องกับพระวินัยหรือการ

ปฏิบัติตัวของภิกษุ เพื่อความศรัทธาของเหลามหาชนตอบวรพระพุทธศาสนา ดังตอไปนี้

ทัณฑวรรค เร่ืองที่ ๑ เร่ืองภิกษุฉัพพัคคีย
สัตวทั้งหมดกลัวโทษทัณฑ
สัตวทั้งหมดกลัวความตาย
เปรียบตนเองกับผูอ่ืนอยางนี้แลว
ไมควรฆาเอง ไมควรสั่งใหคนอื่นฆา ๓

ภาษิตนี้กลาววาสัตวทั้งหมดยอมมีความเกรงกลัวโทษทัณฑและความตาย แมตนเองก็
มีความหวาดกลัวเชนนั้น ดังนี้ ภิกษุไมควรฆาผูอ่ืน และไมใหผูอ่ืนฆาใคร

บทนี้สอนภิกษุทั้งหลายไมใหทําลายชีวิตผูอ่ืนหรือส่ังใหผูอ่ืนทํา เหตุการณคร้ังนี้พระ
พุทธเจาทรงบัญญัติพระวินัยไว คือ ปหารทานสิกขาบท ปาจิตติยกัณฑ สหธรรมมิกวรรคที่ ๘ ขอ ๕
ความวา “ภิกษุโกรธ ใหประหารแกภิกษุอ่ืน ตองปาจิตตีย” ๔

ทัณฑวรรค เร่ืองที่ ๒ เร่ืองภิกษุฉัพพัคคีย
สัตวทั้งหมดกลัวโทษทัณฑ
สัตวทั้งหมดรักชีวิตของตน
เปรียบตนเองกับคนอื่นอยางนี้แลว
ไมควรฆาเอง ไมควรสั่งใหคนอื่นฆา ๕

ภาษิตนี้กลาววาสัตวทั้งหลายยอมมีความหวาดหวั่นตออาชญาและรักชีวิตของตน แม
ตนเองก็มีความหวาดกลัวและรักชีวิตตนเองเชนกัน ดังนั้น ภิกษุจึงไมควรฆาผูอ่ืน และไมใชใหผูอ่ืน
ฆาใคร

                                                 
๓เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, พิมพครั้งที่ ๙ (กรุงเทพ : ธรรมสภาและ

สถาบันบันลือธรรม, ๒๕๔๔), ๑๕๑.
๔สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, นวโกวาท หลักสูตรนักธรรมชั้น

ตรี, พิมพคร้ังที่ ๗๙ (กรุงเทพ : มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔), ๑๘.
๕เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๑๕๒.
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บทนี้สอนภิกษุมิใหฆาสัตวตัดชีวิต ทั้งไมพยายามลงมือฆาดวยตนเอง ทั้งไมส่ังใหผูอ่ืน
พยายามฆาสัตวตัดชีวิตเพื่อสนองความตองการของตน เพราะสัตวทั้งหลายยอมรักชีวิตของตน
เหตุการณคร้ังนี้พระพุทธเจาทรงบัญญัติตลสัตติกสิกขาบท ปาจิตติยกัณฑ สหธรรมมิกวรรคที่ ๘
ขอ ๔ ความวา “ภิกษุโกรธ เงื้อมือดุจใหประหารแกภิกษุอ่ืน ตองปาจิตตีย” ๖

นิรยวรรค เร่ืองที่ ๓ เร่ืองภิกษุผูอยูที่ฝงแมน้ําชื่อวัคคุมุทา
คนทุศีล ไมสํารวม
กลืนกอนเหล็กแดงที่ลุกเปนไฟ
ยังดีเสียกวาบริโภคขาว
ที่ชาวบานถวาย ๗

ภาษิตนี้กลาววาภิกษุทุศีล ไมสํารวม กลืนกอนเหล็กที่ลุกเปนไฟ ยังดีเสียกวากลืนขาวที่
ชาวบานถวาย เพราะการกลืนกอนเหล็กที่ลุกเปนไฟ เปนปจจัยใหรางกายพึงถูกไฟไหมถึง
กาลกิริยาเพียงรางกายเดียว แตภิกษุทุศีลบริโภคขาวที่ชาวบานถวายดวยศรัทธา ตองถูกไฟนรก
เผาหลายรอยชาติ ๘

บทนี้สอนภิกษุใหทั้งหลายเปนผูมีอาการสํารวม รักษาศีลใหบริสุทธิ์ ใหสมแกเพศ
บรรพชิตอันชาวประชาทั้งหลายนบไหว และถวายทักษิณาทาน เหตุการณคร้ังนี้พระพุทธเจาทรง
บัญญัติสิกขาบท อาบัติปาราชิกขอ ๔ ความวา “ภิกษุอวดอุตริมนุสธรรมอันไมมีจริงในตน เปน
ปาราชิก” ๙ ทั้งนี้ เหตุการณที่เหลาภิกษุผูอยูที่ฝงแมน้ําชื่อวัคคุมุทากระทําในคร้ังนี้ ทําใหพระสัมมา
สัมพุทธเจาทรงตําหนิวาเปนเหลาภิกษุมหาโจร โดยตรสัแสดง “มหาโจร ๕ จาํพวก” ซึง่เหลาภกิษฝุง
แมน้าํวคัคมุทุาจดัเปนภิกษมุหาโจรจาํพวกที ่๕ คอื “ความเปนภิกษผูุกลาวอวดอตุตรมินสุสธรรม อัน

                                                 
๖สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, นวโกวาท หลักสูตรนักธรรมชั้น

ตรี, ๑๘.
๗เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๓๕๓.
๘อรรถกถา พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ขุททกปาฐ ธรรมบท เวรัญชกัณฑวรรณนา

เลม ๔๓ [CD-ROM], ๒๐๐๒. Abstract from : Free Tipitaka, ๒๐๔.
๙สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, นวโกวาท หลักสูตรนักธรรมชั้น

ตรี, ๒.
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ไมม ี ไมเปนจริงในตน ยอมเปนภกิษยุอดมหาโจร เพราะภกิษนุัน้ ฉันขาวของชาวบาน ดวยลกัษณะ
อาการของผูเปนขโมย”

โกธวรรค เร่ืองที่ ๘ เร่ืองภิกษุฉัพพัคคีย
พึงควบคุม ความคะนองทางกาย
พึงสํารวม การกระทําทางกาย
พึงละกายทุจริต
ประพฤติกายสุจริต,
พึงควบคุม ความคะนองทางวาจา
พึงสํารวม คําพูด
พึงละวจีทุจริต
ประพฤติวจีสุจริต,
พึงควบคุม ความคะนองทางใจ
พึงสํารวม ความคิด
พึงละมโนทุจริต
ประพฤติมโนสุจริต,
ผูมีปญญา ยอมสํารวมกาย วาจา ใจ
ทานเหลานั้น นับวา ผูสํารวมดีแทจริง ๑๐

ภาษิตนี้กลาววาภิกษุพึงควบคุมและรูจักสํารวมกาย วาจา ใจ ไมประพฤติทุจริตทั้ง ๓
แลวหันมาประพฤติกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต ผูใดรูจักสํารวมทวารทั้ง ๓ นี้ ผูนั้นยอมไดชื่อ
วาเปนธีรชนผูสํารวมรอบคอบดีแลว

บทนีส้อนใหภิกษรํุางบัความกาํเรบิทางกาย วาจา ใจ สํารวมกาย วาจา ใจ ผูใดควบคมุ
กาย วาจา และใจไดเปนอยางดแีลว ยอมเรียกวาเปนผูมคีวามสาํรวมรอบคอบเปนเลศิ เหตกุารณที่
ภิกษเุหลาฉพัพคัคยีกระทาํนี ้พระพทุธเจาจงึกาํหนดพระวนิยับญัญตั ิ “ดกูรภกิษทุัง้หลาย เขยีงเทาที่
ทาํดวยไม อันภิกษไุมพงึสวม รูปใดสวม ตองอาบตัทิกุกฏ” ๑๑

                                                 
๑๐เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๒๖๖-๒๖๙.
๑๑พระวินัยปฎก มหาวรรค ภาค ๒ เลม ๕ [CD-ROM], ๒๐๐๒. Abstract from : Free

Tipitaka, ๑๕.
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ทัณฑวรรค เร่ืองที่ ๔ เร่ืองพระโกณฑธานเถระ
อยากลาวคําหยาบแกใคร ๆ
เมื่อถูกทานดาวา เขาจะโตตอบทาน
การพูดจากาวราวกันเปนเหตุกอทุกข
อาจลุกลามถึงขั้นลงมือประทุษรายกัน,
ถาเธอทําตนใหเงียบเสียงได
เหมือนฆองแตก
ก็นับวาเธอเขาถึงนิพพานแลว
เธอก็จะไมตองทะเลาะเบาะแวงกับใครอีก ๑๒

ภาษิตนี้กลาววาบุคคลไมพึงกลาวคําหยาบตอใคร เพราะผูถูกดาวาจะโกรธและโตตอบ
การพูดจากาวราวกัน อาจทาํใหเร่ืองลกุลามจนทาํรายซึง่กนัและกนั ถาบคุคลรูจกันิง่เงยีบ ดจุฆองแตก
ไมเกดิเสยีงเมือ่ถกูกระทบ ๑๓ นบัวาเขาถงึพระนพิพาน ไมตองทะเลาะกบัใครอกี

บทนีส้อนภิกษทุัง้หลายวาจงอยากลาววาจาหยาบจาบจวงแกกนัและกนั เพราะการ
กลาววาจาหยาบจาบจวงแกกนัและกนั ยอมทาํใหเร่ืองราวอนัทะเลาะเบาะแวงกนัอยูนัน้ เกดิเหตุ
ลุกลามใหญโต จนอาจทาํรายซึง่กนัและกนั การกระทาํผดิของภกิษรูุปนีค้อืการกลาววาจาหยาบราย
จาบจวง ผิดพระวนิยับญัญตั ิ ปาจติตยี มสุาวาทวรรคที ่ ๑ ขอ ๒ ความวา “ภิกษดุาภกิษ ุ ตอง
ปาจติตยี” และขอ ๓ ความวา “ภิกษสุอเสยีดภกิษ ุตองปาจติตยี” ๑๔

ภิกขุวรรค เร่ืองที่ ๒ เร่ืองภิกษุฆาหงส
ผูสํารวมมือ สํารวมเทา สํารวมวาจา
สํารวมกาย ยินดีในการบําเพ็ญวิปสสนา
มีใจเปนสมาธิ สันโดษอยูเดียวดาย
ไดสมญาวา ภิกษุ ๑๕

                                                 
๑๒เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๑๕๕-๑๕๖.
๑๓อรรถกถาวา “จงเปนผูไมมเีสยีง เชนกงัสดาล (ระฆงัวงเดอืน) อันเขาตดัขอบปากแลว”
๑๔สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, นวโกวาท หลักสูตรนักธรรม

ชั้นตรี, ๑๐.
๑๕เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๔๑๓.
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ภาษิตนี้กลาววาบัณฑิตทั้งหลาย คือ ผูสํารวมมือ สํารวมเทา สํารวมวาจา สํารวมตน
ยินดีในธรรม มีจิตตั้งมั่นแลว เปนคนโดดเดี่ยวสันโดษวาเปนภิกษุ

บทนี้สอนใหภิกษุสํารวมกายวาจา มีจิตยินดีในวิปสสนากรรมฐาน ถือสันโดษ ทั้งความ
ประพฤติของภิกษุรูปนี้ ผิดพระวินัยบัญญัติ ปาจิตตีย สัปปาณวรรคที่ ๗ ขอ ๑ ความวา “ภิกษุ
แกลงฆาสัตวดิรัจฉาน ตองปาจิตตีย” ๑๖

ธัมมัฏฐวรรค เร่ืองที่ ๖ เร่ืองภิกษุชื่อหัตถกะ
คนศีรษะโลนไรศีลวัตร
พูดเท็จ ไมนับเปนสมณะ
เขามีแตความอยากและความโลภ
จักเปนสมณะไดอยางไร,
ผูที่ระงับบาปทั้งหลาย
ทั้งนอยและใหญ
เรียกวาเปนสมณะ
เพราะเลิกละบาปได ๑๗

ภาษิตนี้กลาววาคนหัวโลน ไรศีล กลาวเท็จ มีแตความอยากและความโลภ ยอมมิใช
สมณะ ผูที่ระงับบาปใหญนอยทั้งปวงได จึงใชสมณะแทจริง

บทนี้สอนวาภิกษุที่ดีพึงเปนผูดํารงศีลวัตรใหบริสุทธิ์ ถือสัตยไมกลาวคําเท็จ (ไมละเมิด
อาบัติปาจิตตีย มุสาวาทวรรคที่ ๑ ขอ ๑ ความวา “ภิกษุพูดปด ตองปาจิตตีย”) รวมถึงพึงละ
ตัณหา โลภะ และรํางับบาปทั้งหลาย

ยมกวรรค เร่ืองที่ ๗ เร่ืองพระเทวทัต
คนที่มีกิเลสครอบงําใจ
ไรการบังคับตนเองและไรสัตย
ถึงจะครองผากาสาวพัสตร

                                                 
๑๖สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, นวโกวาท หลักสูตรนักธรรม

ชั้นตรี, ๑๗.
๑๗เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๓๐๓-๓๐๔.
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ก็หาคูควรไม,
ผูหมดกิเลส มั่นคงในศีล
รูจักบังคับตนเอง และมีสัตย
ควรครองผากาสาวพัสตรแทจริง ๑๘

ภาษิตนี้กลาววาผูมีกิเลสครอบงําใจ ไรสัตย ไมคุมตน ยอมไมควรแกผากาสายะ สวนผู
ส้ินกิเลส ครองศีล ครองสัตย บังคับตน ยอมควรแกผากาสายะ

บทนี้สอนภิกษุเรื่องการรูจักควบคุมใจตน กลาวคือ รูจักบังคับตนเอง มีความมั่นคงใน
ศีล และมีสัตย

สหัสสวรรค เร่ืองที่ ๙ เร่ืองสังกิจจสามเณร
ผูมีศีล มีสมาธิ
มีชีวิตอยูวันเดียว
ประเสริฐกวาชีวิตตั้งรอยป
ของคนทุศีล ไรสมาธิ ๑๙

ภาษิตนี้กลาววาผูมีชีวิตนอยหนึ่งเพียงวันเดียว แตสมบูรณดวยศีลและสมาธิ ยอม
ประเสริฐกวาชีวิตลวงคลอยนับรอยปของคนทุศีล ไรสมาธิ

บทนี้สอนภิกษุเรื่องวัตรที่พึงปฏิบัติ คือ เปนผูมีสมาธิและรักษาศีลใหมั่นคง เพราะผูที่
จะอบรมคุณงามความดีอยางอื่น ก็จําตองรักษาศีลใหเปนพื้นเสียกอน คุณธรรมนั้น ๆ จึงจะอยู
ประจําและงอกงามขึ้นได ตามความที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววาผูรักษาศีลยอมทําใหสมาธิและ
ปญญางอกงามขึ้น ๒๐ อันทําใหกิเลสพรองลง หากภิกษุใดไมเคารพศีล ไมปฏิบัติตามพระวินัย
ยอมมิอาจทรงสมาธิ วิปสสนาญาณ ทําใหไมมีปญญาวิสัยที่จะตัดกิเลสลงได ดังนั้น ภิกษุผูทรงศีล
ดีแลว ยอมถึงพรอมดวยสมาธิ ภิกษุเหลานี้ยอมถือวามีชีวิตประเสริฐกวาภิกษุทุศีลไรสมาธิ

                                                 
๑๘เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๑๑-๑๒.
๑๙เร่ืองเดียวกัน, ๑๒๖.
๒๐มิลินทปญหา [CD-ROM], ๒๐๐๒. Abstract from : Free Tipitaka.
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อัตตวรรค เร่ืองที่ ๖ เร่ืองพระเทวทัต
คนทุศีล ก็เหมือนกับตนไม
ที่เถาวัลยข้ึนจนรก
เขาทําตัวใหวอดวายเอง
มิจําตองรอใหศัตรูมาคอยกระทําให ๒๑

ภาษิตนี้กลาววาคนทุศีลยอมทําตนใหวอดวายเอง มิตองคอยการกระทําจากศัตรู ดุจ
ไมข้ึนคูกับเถาวัลย เถาวัลยยอมดูดน้ําเลี้ยงของตนไม จนตนไมตายไปเอง

บทนี้สอนเตือนภิกษุใหรักษาพระธรรมวินัยอยางเครงครัดเพราะถาเปนภิกษุทุศีล ยอม
กอใหเกิดผลรายแกตนเอง

ธัมมัฏฐวรรค เร่ืองที่ ๗ เร่ืองพราหมณคนใดคนหนึ่ง
เพียงขอภิกษาจากผูอ่ืน
ไมชื่อวาเปนภิกษุ
ถายังประพฤติตนเหมือนชาวบานอยู
ก็ยังไมชื่อวาเปนภิกษุ,
ผูใดละบุญละบาปทุกชนิด
ครองชีวิตประเสริฐสุด
อยูในโลกมนุษยดวยปญญา
ผูนี้แลเรียกวา ภิกษุ ๒๒

ภาษตินีก้ลาววาเพยีงขอภกิขาจาร แตกระทาํตนดจุชาวบาน ยงัไมใชภิกษแุท สวนผูละบญุ
ละบาปทัง้ปวงได ถอืพรหมจรรย ดาํรงตนดวยปญญา จงึเปนภิกษแุท

บทนี้สอนภิกษุวาเมื่อเปนภิกษุแลวถายังประพฤติตนเหมือนชาวบานอยู ยอมไมสมควร
แกการเปนภิกษุ ส่ิงที่ทําใหภิกษุตางจากชาวบานคือศีลในพระปาติโมกข ดังนั้น ภิกษุพึงเปนผู
สํารวมระวังในพระปาติโมกข รักษาศีลใหบริสุทธิ์ ใหสมแกเปนเพศที่ชาวบานกราบไหว

                                                 
๒๑เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๑๙๐.
๒๒เร่ืองเดียวกัน, ๓๐๕-๓๐๖.
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นิรยวรรค เร่ืองที่ ๕ เร่ืองภิกษุวายาก
หญาคา ที่จับไมดี
ยอมบาดมือได ฉันใด
พรหมจรรยที่ประพฤติไมดี
ยอมลากลงสูนรก ฉันนั้น,
ทําอะไรหละหลวม
มีขอวัตรปฏิบัติเศราหมอง
ประพฤติพรหมจรรย โดยไมเต็มใจ
ไมเปนไปเพื่อผลอันไพศาล,
ถาจะกระทํา ก็จงกระทําจริง ๆ
และพยายามมั่นคงจริง ๆ
เพราะเพศบรรพชิตที่หละหลวม
รังแตจะเกลี่ยธุลีคือกิเลสใสตัว ๒๓

ภาษตินีก้ลาววาการประพฤตพิรหมจรรยไมบริสุทธิย์อมดงึสูนรก ดจุจบัหญาไมดมีอืยอม
ถกูหญาบาด ผูปฏิบัติพรหมจรรยโดยหละหลวม ไมเต็มใจ ไมกอประโยชนใหเกิดแกตนเลย หาก
ครองพรหมจรรยไซร ควรพยายามรักษาโดยมั่นคงจริงจัง เพราะเพศบรรพชิตที่ดางพรอย รังแตจะ
กอกิเลสใสตน

บทนี้สอนภิกษุใหพึงสํารวมรักษาพระปาติโมกข และพึงเปนผูครองเพศพรหมจรรยให
บริสุทธิ์ ปราศจากมลทินธุลีแหงพรหมจรรย

ภิกขุวรรค เร่ืองที่ ๗ เร่ืองสัมพหุลภิกษุ
…

ส่ิงแรก ที่ภิกษุผูมีปญญา
จะตองทําในพระศาสนานี้คือ
สํารวมอินทรีย มักนอย สันโดษ
ระมัดระวังในวินัยบัญญัติ ๒๔

                                                 
๒๓เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๓๕๖-๓๕๘.
๒๔เร่ืองเดียวกัน, ๔๑๙–๔๒๗.
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ภาษิตนี้กลาววาภิกษุผูละความยินดี แจงธรรม เปนอยูโดยชอบ พิจารณาความเกิดขึ้น
และเสื่อมแหงขันธทั้งหลาย เปยมดวยปติและปราโมทย เปนผูมีความคุมครองอินทรีย ๑ ความ
สันโดษ ๑ ความสํารวมในพระปาติโมกข ๑

บทนีส้อนภิกษเุร่ืองวนิยัและวตัรอนัพงึปฏบิตัวิาภกิษพุงึเปนผูสํารวมอนิทรยี มคีวามมกันอย
ถอืสันโดษ (พงึใจในสิง่ทีต่นไดตนม ี ตามกาํลงัแหงตน) มอีาชวีะอนัสะอาดหมดจด ขยนัขนัแขง็ มคีวาม
ระมดัระวงัในพระวนิยับญัญตั ิรูมารยาทและการควรไมควรประพฤติ

พราหมณวรรค เร่ืองที่ ๑๗ เร่ืองพระสารีบุตรเถระ
ผูใดไมมักโกรธ ทรงศีลพรต
หมดกิเลสฝกฝนตน
มีชีวิตอยูในโลกนี้เปนครั้งสุดทาย
ผูนั้น เราเรียกวา พราหมณ ๒๕

ภาษิตนี้กลาววาผูไมโกรธ ทรงศีล ส้ินกิเลส ควบคุมตน ไมตองกลับมาเกิดอีก ยอมเปน
พราหมณ

บทนี้นอกจากสอนภิกษุวาพึงเปนผูไมโกรธ ละกิเลสแลว ยังสอนใหภิกษุพึงเปนผูรักษา
ศีล ระวังในวินัยบัญญัติ รูจักควบคุมตน ไมประพฤตินอกรีตนอกรอย โดยพระองคตรัสวาเมื่อภิกษุ
ทําไดดังนี้ ยอมพนการเวียนวาย

พุทธวรรค เร่ืองที่ ๔ เร่ืองปญหาของพระอานนทเถระ
…

ไมวารายใคร
ไมกระทบกระทั่งใคร
ระมัดระวังในปาติโมกข
บริโภคพอประมาณ

…
นี้คือคําสอนของพระพุทธเจาทั้งหลาย ๒๖

                                                 
๒๕เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๔๕๔.
๒๖เร่ืองเดียวกัน, ๒๑๗.
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ภาษิตนี้กลาววาความไมกลาวราย ไมทะเลาะกับใคร สํารวมในปาติโมกข ประมาณใน
การกิน ทั้งหมดนี้ ยอมเปนคําสอนของพระพุทธเจาทุกพระองค

บทนีส้อนใหภิกษรุะมดัระวงัความประพฤต ิ ไมวารายกระทบกระทัง่ใคร รูประมาณใน
โภชนะ รักษาวนิยัในพระปาตโิมกข ไมลวงละเมดิสกิขาบทในขณะถอืเพศบรรพชติอยู คอื ปาราชกิ ๔
สังฆาทเิสส ๑๓ อนยิต ๒ นสิสัคคยีปาจติตยี ๓๐ ปาจติตยี ๙๒ ปาฏเิทสนยีะ ๔ เสขยิะ ๗๕ อธกิรณ
สมถะ ๗ ๒๗

ยมกวรรค เร่ืองที่ ๕ เร่ืองภิกษุชาวเมืองโกสัมพี
คนทั่วไปมักนึกไมถึงวา ตนกําลังพินาศ
เพราะวิวาททุมเถียงกัน
สวนผูรูความจริงเชนนั้น
ยอมไมทะเลาะกันอีกตอไป ๒๘

ภาษิตนี้กลาววาคนทั่วไปมักไมฉุกคิดวาตนกําลังเขาหาความพินาศ อันเปนผลจากการ
ทะเลาะเบาะแวง วิวาททุมเถียงกัน สวนผูรูเทาทันเหตุแหงความพินาศนั้นแลว ยอมไมทะเลาะ
วิวาททุมเถียงกันอีกตอไป

บทนี้สอนภิกษุทั้งหลายใหพึงรักษาความสามัคคีไว ไมทะเลาะเบาะแวงกัน อันอาจเปน
เหตุใหเกิดความแตกแยกในคณะสงฆ (หากสงฆวิวาทกันไมกระทําสังฆกรรมรวมกันแลว ความ
วินาศแหงอายุพระศาสนายอมมาถึงโดยไมชักชา)

อรหันตวรรค เร่ืองที่ ๕ เร่ืองพระมหากัจจายนเถระ
ทานผูใดควบคุมอินทรีย คือ
ตา, หู, จมูก, ล้ิน, กาย, ใจ ได
เหมือนมาที่สารถีควบคุมไดอยางดี
ทานผูนี้หมดความไวตัว หมดกิเลส มั่นคง
ยอมเปนที่โปรดปรานแมกระทั่งของเทวดาทั้งหลาย ๒๙

                                                 
๒๗สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, นวโกวาท หลักสูตรนักธรรม

ชั้นตรี, ๒.
๒๘เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๘.
๒๙เร่ืองเดียวกัน, ๑๐๙.
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ภาษิตนี้กลาววาอินทรียทั้งหลายของภิกษุใด ถึงความสงบแลว เหมือนมาอันนายสารถี
ฝกดีแลว แมเหลาเทพเจายอมชอบใจภิกษุนั้น ผูละมานะแลว ผูหาอาสวะมิได ผูคงที่

บทนี้สอนใหภิกษุพึงเปนผูสํารวมอินทรีย ๕ คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ เพื่อใหสมแก
เพศสมณะ เมื่อภิกษุประพฤติเชนนี้แลว ยอมเปนที่รักของชนและเทวดาทั้งหลาย

ปยวรรค เร่ืองที่ ๗ เร่ืองเด็ก ๕๐๐ คน
ผูประพฤติดี มีความเห็นถูกตอง
มั่นอยูในคลองธรรม พูดคําสัตย
ปฏิบัติหนาที่ของตนสมบูรณ
คนยอมเทิดทูนดวยความรัก ๓๐

ภาษิตนี้กลาววาชนทั้งหลายยอมรักและเทิดทูนผูประพฤติดี มีความเห็นชอบ ถูกตอง
ตามทํานองคลองธรรม รักษาสัตย กระทําหนาที่ของตนโดยสมบูรณ

บทนีส้อนภกิษทุัง้หลายใหเปนผูมคีวามประพฤตดิ ีถกูตองตามคาํสัง่สอนของพระพทุธเจา
เปนไปตามครรลองแหงคณุงามความด ีกระทาํหนาทีข่องตนโดยสมบรูณ ถอืสัจจะมัน่คง

ปุปผวรรค เร่ืองที่ ๕ เร่ืองโกสิยเศรษฐีผูมีความตระหนี่
มุนีพึงจาริกไปในเขตคาม
ไมทําลายศรัทธาและโภคะของชาวบาน
ดุจภมรดูดรสหวานของบุปผชาติแลวจากไป
ไมใหสีและกลิ่นชอกช้ํา ๓๑

ภาษิตนี้กลาววาภิกษุพึงจาริกแสวงบุญโดยไมทําลายศรัทธาและโภคทรัพยของ      
ชาวบาน ดุจแมลงดูดเอาเพียงน้ําหวานจากดอกไม แลวจากไปโดยไมทําใหดอกไมบอบช้ํา

บทนี้สอนพระภิกษุเร่ืองใหออกจาริกแสวงบุญโดยไมทําลายศรัทธาและโภคทรัพยของ
ชาวบาน เพื่อใหชาวบานยังคงมีศรัทธาปสาทะในบวรพระพุทธศาสนา ดังขอวัตรที่ภิกษุพึง
ประพฤติใน “เสขิยวัตร” ทั้ง ๔ หมวด คือ สารปู โภชนปฏสัิงยตุ ธมัมเทสนาปฏสัิงยตุ และปกณิณกะ
ที่บัญญัติเพื่อกําหนดความประพฤติของภิกษุใหมีจริยาวัตรที่งดงาม

                                                 
๓๐เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๒๕๑.
๓๑เร่ืองเดียวกัน, ๕๘.
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โกธวรรค เร่ืองที่ ๕ เร่ืองปญหาที่ภิกษุทูลถาม
พระมุนี ผูไมเบียดเบียนใคร
ควบคุมกายอยูเปนนิจศีล
ยอมไปยังถิ่นที่นิรันดร
ที่สัญจรไปแลว ไมเศราโศก ๓๒

ภาษิตนี้กลาววามุนีผูไมเบียดเบียน ควบคุมกายตลอดเวลา ยอมไปยังถิ่นนิรันดร (พระ
นิพพาน) อันเปนถิ่นที่ไมมีความเศราโศก

บทนี้สอนภิกษุใหเปนผูละความเบียดเบียนสัตวและมนุษยทั้งหลาย พึงเปนผูควบคุม
การแสดงออกทางกายใหสมควรแกเพศบรรพชิต ดังขอวัตรที่ภิกษุพึงประพฤติใน “เสขิยวัตร” ทั้ง ๔
หมวด คือ สารูป โภชนปฏิสังยุต ธัมมเทสนาปฏิสังยุต และปกิณณกะ ที่บัญญัติเพื่อกําหนดความ
ประพฤติของภิกษุใหมีจริยาวัตรที่งดงาม

นิรยวรรค เร่ืองที่ ๒ เร่ืองสัตวผูถูกทุกขเบียดเบียน
คนนุงหมผากาสาวพัสตรมีเปนจํานวนมาก
ที่ประพฤติชั่ว ไมสํารวม
คนชั่วเหลานั้นยอมตกนรก
เพราะกรรมชั่ว ๓๓

ภาษิตนี้กลาววาภิกษุเปนอันมากยังประพฤติชั่วชา (ไมสมแกผากาสายะ) ภิกษุชั่วเหลา
นั้น ยอมตกนรกเพราะกรรมชั่วที่ภิกษุเหลานั้นเองเปนผูกอไว

บทนี้สอนภิกษุมิใหประพฤติชั่วเลวทราม ใหเปนผูมีความสํารวมในอิริยาบถทั้งหลาย มี
ขอวัตรที่ภิกษุพึงประพฤติใน เสขิยวัตร ๔ หมวด คือ สารูป โภชนปฏิสังยุต ธัมมเทสนาปฏิสังยุต
และปกิณณกะ เปนอาทิ ที่บัญญัติเพื่อกําหนดความประพฤติของภิกษุใหมีจริยาวัตรที่งดงาม เพื่อ
ใหสมแกการครองผากาสายะ

                                                 
๓๒เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๒๖๑.
๓๓เร่ืองเดียวกัน, ๓๕๒.
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ภิกขุวรรค เร่ืองที่ ๑ เร่ืองภิกษุ ๕ รูป
สํารวมทางตา เปนการดี
สํารวมทางหู เปนการดี
สํารวมทางจมูก เปนการดี
สํารวมทางลิ้น เปนการดี,
สํารวมทางกาย เปนการดี
สํารวมทางวาจา เปนการดี
สํารวมทางใจ เปนการดี
ภิกษุ ผูสํารวมทุกทาง
ยอมพนจากทุกขทั้งปวง ๓๔

ภาษิตนี้กลาววาความสํารวมทางตา เปนคุณยังประโยชนใหสําเร็จ ความสํารวมทางหู
เปนคุณยังประโยชนใหสําเร็จ ความสํารวมทางจมูก เปนคุณยังประโยชนใหสําเร็จ ความสํารวม
ทางลิ้น เปนคุณยังประโยชนใหสําเร็จ ความสํารวมทางกาย เปนคุณยังประโยชนใหสําเร็จ ความ
สํารวมทางใจ เปนคุณยังประโยชนใหสําเร็จ ภิกษุผูสํารวมแลวในทวารทั้งปวง ยอมพนจากทุกขทั้ง
ปวงได

บทนี้สอนใหภิกษุทั้งหลายเปนผูมีความสํารวมอินทรียทั้ง ๕ คือ เปนผูสํารวมตา หู จมูก
ล้ิน กาย ใจ เพื่อพนจากทุกขทั้งหลาย

ภิกขุวรรค เร่ืองที่ ๓ เร่ืองภิกษุชื่อโกกาลิกะ
ภิกษุผูสํารวมปาก
พูดดวยปญญา ไมถือตัว
ชี้แจงตําราและใจความถูกตอง
ถอยคําของภิกษุนั้น นับวาไพเราะแท ๓๕

ภาษิตนี้กลาววาภิกษุใดสํารวมปาก มีปกติกลาวดวยปญญา ไมฟุงซานในการแสดง
อรรถและธรรม ภาษิตของภิกษุนั้นยอมไพเราะ

บทนี้สอนใหภิกษุพึงเปนผูสํารวมวาจา กลาวธรรมดวยปญญา ไมฟุงซาน

                                                 
๓๔เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๔๑๑-๔๑๒.
๓๕เร่ืองเดียวกัน, ๔๑๔.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



181

ภิกขุวรรค เร่ืองที่ ๙ เร่ืองพระสันตกายเถระ
ภิกษุผูมีกายสงบ มีวาจาสงบ
มีใจสงบ ตั้งมั่น
ละโลกามิสได
เรียกวา ผูสงบจริง ๓๖

ภาษตินีก้ลาววาภิกษผูุมกีายสงบ มวีาจาสงบ มใีจสงบ ผูตัง้มัน่ดแีลว มอีามสิในโลกอนัคาย
เสียแลว เราเรยีกวาผูสงบระงบั

บทนี้สอนใหภิกษุพึงเปนผูสํารวมกาย วาจา ใจ และละโลกามิสทั้งปวง เพื่อใหไดชื่อวา
เปนเพศบรรพชิตอันสงบรํางับจากกิเลสทั้งหลายทั้งปวงแลว

พราหมณวรรค เร่ืองที่ ๘ เร่ืองพระนางมหาปชาบดีโคตมี
ผูใดไมมีความชั่วทางกาย วาจา ใจ
สํารวมระวังทั้งสามทวาร
ผูนั้นเราเรียกวา พราหมณ ๓๗

ภาษิตนี้กลาววาผูใดระมัดระวัง ไมประพฤติทุจริตทางกาย วาจา ใจ ยอมควรเรียกวา
พราหมณ

บทนี้พระพุทธเจาตรัสแสดงคุณสมบัติของผูควรเรียกวาพราหมณวาตองเปนผูที่มีความ
ระมัดระวัง ไมประพฤติผิดโดยกายกรรม ๓ วจีกรรม ๔ มโนกรรม ๓

คําสอนที่ยกตัวอยางมาทั้งหมดนี้ เปนคําสอนที่ตรัสใหภิกษุระลึกถึงการปฏิบัติตัวที่
เหมาะสมในการครองเพศภิกขุภาวะ เพื่อความเลื่อมใสศรัทธาของมหาชน

                                                 
๓๖เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๔๒๙.
๓๗เร่ืองเดียวกัน, ๔๔๕.
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๑.๒ คําสอนเกี่ยวกับการละสังโยชน
สังโยชน หมายถึง กิเลสที่ผูกคนไวกับวัฏสงสาร ๓๘ อยางไมมีที่ส้ินสุด บุคคลจักกาวพน

หวงวัฏสงสารไปสูฝงพระนิพพานไดนั้น ตองละสังโยชนทั้ง ๑๐ ประการใหส้ินไป ๓๙

ทั้งนี้ ผูเขียนวิทยานิพนธอธิบายความหมายของสังโยชนแตละประเภทตามคําอธิบาย
ของพระราชพรหมยาน (พระมหาวีระ ถาวโรภิกฺขุ มหาเถระ) เปนหลัก

สังโยชนทั้ง ๑๐ ประการ ประกอบไปดวย ๔๐

๑. สักกายทิฐิ
๒. วิจิกิจฉา
๓. สีลัพพตปรามาส
๔. กามฉันทะ
๕. ปฏิฆะ
๖. รูปราคะ
๗. อรูปราคะ
๘. มานะ
๙. อุทธัจจะ
๑๐. อวิชชา
เมือ่ผูเขยีนวทิยานพินธศกึษาพทุธวจนะในธรรมบทแลวพบวาพระสมัมาสมัพทุธเจาตรสั

แสดงคาํสอนเกีย่วกบัสังโยชนไว ๘ ประการ คอื สักกายทฐิ ิ วจิกิจิฉา สีลัพพตปรามาส กามฉนัทะ
ปฏิฆะ มานะ อุทธจัจะ และอวชิชา

พระสัมมาสัมพุทธเจาไดตรัสแสดงความสําคัญของการละสังโยชนทั้งทางตรงและ  
ทางออม คําสอนในพระธรรมบทที่เกี่ยวกับการละสังโยชน ดังตอไปนี้

                                                 
๓๘ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ [Online],

accessed ๑๑ February ๒๕๔๗. Available from http://rirs3.royin.go.th/ridictionary/lookup
.html

๓๙ละ ๓ ขอแรกได เปนพระโสดาบนัและพระสกทิาคาม ีละ ๕ ขอแรกได เปนพระอนาคามี
ละไดทัง้ ๑๐ ขอ เปนพระอรหตัผล

๔๐พระราชพรหมยาน, สังโยชน ๑๐, พิมพครั้งที่ ๗ (กรุงเทพ : เยลโลการพิมพ, ๒๕๔๖),
๗๑.
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๑.๒.๑ สักกายทิฐิ หมายถึง ความรูสึกวารางกายนี้ไมตาย และรางกายนี้เปนเรา เปนของ
เรา ๔๑ คําสอนในพระธรรมบทที่เกี่ยวกับสักกายทิฐิ มีดังนี้

๑.๒.๑.๑ คําสอนวารางกายนี้ไมใชของเรา ไมควรหลงใหล ไมควรยึดมั่นถือมั่น ดัง
ตอไปนี้

พาลวรรค เร่ืองที่ ๓ เร่ืองอานนทเศรษฐี
คนโงมัวคิดวุนวายวา
เรามีบุตร เรามีทรัพย
เมื่อตัวเขาเองก็ไมใชของเขา
บุตรและทรัพยจะเปนของเขาไดอยางไร ๔๒

ภาษิตนี้กลาววาคนโงมักเขาใจไปวาบุตรและทรัพยเปนของตน ในเมื่อรางกายของตน
ยังไมใชของตน บุตรและทรัพยจักเปนของตนไดเชนไร

บทนี้สอนวาคนโงหลงคิดวาตนมีบุตร มีทรัพย แตแทจริงเมื่อตนก็ไมใชของตน บุตรและ
ทรัพยยอมไมใชของตนดวย ดังนั้น จึงไมควรหลงใหลในรางกายใด

มัคควรรค เร่ืองที่ ๗ เร่ืองสัทธิวิหาริกของพระสารีบุตรเถระ
จงถอนความรักของตน
เหมือนคนถอนดอกบัวที่เกิดในฤดูสารท
จงเพิ่มพูนแนวทางแหงสันติ คือ นิพพาน
ที่พระพุทธเจาทรงแสดงไวแลว ๔๓

ภาษิตนี้กลาววาเธอจงตัดความเยื่อใยของตนเสีย เหมือนบุคคลถอนดอกโกมุทที่เกิดใน
สารทกาลดวยมือ จงเจริญทางแหงสันติคือพระนิพพานอันพระพุทธเจาแสดงแลว

บทนี้สอนวาบุคคลควรตัดความรักใครหวงใยใหลหลงรางกายของตนเสีย

                                                 
๔๑พระราชพรหมยาน, สังโยชน ๑๐, ๗๑.
๔๒เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๗๓.
๔๓เร่ืองเดียวกัน, ๓๒๕.
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มัคควรรค เร่ืองที่ ๙ เร่ืองนางกิสาโคตมี
ผูที่มัวเมาอยูในบุตรและปศุสัตว
มีมนัสติดของอยู ยอมถูกมฤตยูฉุดคราไป
เหมือนชาวบานที่หลับไหล
ถูกกระแสน้ําใหญพัดพา ๔๔

ภาษิตนี้กลาววาผูมัวเมาในบุตรและปศุสัตว ยอมถูกความตายไลตอน เฉกกระแสน้ํา
พัดพาชาวบานผูมัวหลับไหล

บทนี้สอนวาบุคคลไมควรมัวเมาหลงใหลในบุตรและทรัพย เพราะผูยังหลงใหลในบุตร
และทรัพยยอมไมพบทางแหงพระนิพพาน ตองเวียนวายตายเกิดรํ่าไป

มัคควรรค เร่ืองที่ ๑๐ เร่ืองนางปฏาจาราเถรี
บุตรก็ปองกันไมได
บิดาหรือญาติก็ปองกันไมได
คนเราเมื่อถึงคราวจะตาย
หมูญาติก็ปองกันไมได,
เมื่อรูความจริงขอนี้แลว
คนฉลาดผูสํารวมในศีล
ไมควรชักชา
ในการตระเตรียมทาง
ไปสูพระนิพพาน ๔๕

ภาษตินีก้ลาววาคนเราเมือ่ถงึคราวจะตาย ไมวาบตุร บดิา ญาตกิม็อิาจปองกนัความตาย
ใหได ดงันีแ้ลว พงึเปนผูสํารวมในศลี พงึชาํระทางไปพระนพิพานใหหมดจดพลนั

บทนีส้อนวาคนเมือ่ถงึคราวจะตาย ใคร ๆ มอิาจชวยเหลอืยบัยัง้ได บุคคลไมควรยดึมัน่
ถอืมัน่ในชีวติและรางกาย อันเปนเหตใุหตองเวยีนวายตายเกดิไมรูจบ ควรแสวงหาทางสูพระนพิพาน
คอื การสาํรวมศลี เพือ่ไมตองกลบัมาตายอกี

                                                 
๔๔เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๓๒๗.
๔๕เร่ืองเดียวกัน, ๓๒๘-๓๒๙.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



185

ภิกขุวรรค เร่ืองที่ ๖ เร่ืองปญจัคคทายกพราหมณ
ผูไมยึดมั่นโดยประการทั้งปวง
วา “กู” “ของกู” ไมวาในรูปหรือนาม
เมื่อไมมี ก็ไมเศราโศก
เขาผูนั้นแหละ เรียกไดวา ภิกษุ ๔๖

ภาษตินีก้ลาววาผูไมยดึถอืในนามรูปวาเปนของตนโดยประการทัง้ปวง ยอมไมเศราโศก
เพราะนามรปูนัน้ ผูนัน้ไดชือ่วาภิกษุ

บทนีส้อนใหไมยดึมัน่ถอืมัน่ในรูปและนามทัง้ปวง คอื ไมยดึมัน่ในกายของเรา ทัง้ไมยดึมัน่
ในสรรพสิง่ทัง้หลาย เพือ่ความไมเศราโศก

๑.๒.๑.๒ คําสอนวารางกายนี้ไมคงทน ความตายจักมาถึงตนในไมชา ดังนี้

จิตวรรค เร่ืองที่ ๗ เร่ืองพระปูติคัตตติสสเถระ
อีกไมนาน รางกายนี้
จักปราศจากวิญญาณ
ถูกทอดทิ้ง ทับถมแผนดิน
เหมือนทอนไมอันหาประโยชนมิได ๔๗

ภาษิตนี้กลาววาอีกไมนาน วิญญาณจักสูญสิ้นจากรางกายนี้ รางกายตองถูกทอดทิ้ง
ราวทอนไมไรประโยชน

บทนี้สอนวาถารางกายปราศจากวิญญาณ ยอมไมเปนที่ตองการของใคร ๆ ถูกปลอย
ทิ้งทับถมแผนดิน เฉกทอนไมอันไมสามารถใชประโยชนใด ๆ ไดอีก

ปุปผวรรค เร่ืองที่ ๒ เร่ืองพระเถระผูเจริญมรีจิกัมมัฏฐาน
เมื่อรูวารางกายนี้แตกสลายงาย และวางเปลา
เชนเดียวกับฟองน้ํา และพยับแดด
ก็ควรทําลายบุษปศรของกามเทพ

                                                 
๔๖เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๔๑๘.
๔๗เร่ืองเดียวกัน, ๔๗.
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ไปใหพนทัศนวิสัยของมัจจุราชเสีย ๔๘

ภาษิตนี้กลาววาภิกษุรูแจงกายนี้วาแตกสลายงายดุจฟองน้ําและพยับแดด พึงทําลาย
ศรแหงกามเทพ เพื่อไปใหพนวิสัยแหงความตาย

บทนี้สอนวารางกายนี้ไมคงทน ไมมีแกนสาร ดุจฟองน้ําและเปลวแดด จึงไมควรหลงใฝ
อยูในกายของใคร เพื่อเขาสูพระนิพพาน ไมตองกลับมาตายอีก

ทัณฑวรรค เร่ืองที่ ๕ เร่ืองอุโบสถกรรม
ความแกและความตาย
ไลตอนอายุสัตวทั้งหลายไป
เหมือนเด็กเลี้ยงโค ถือทอนไม
คอยไลตอนฝูงโคไปสูที่หากิน ๔๙

ภาษิตนี้กลาววาเด็กเลี้ยงโคถือทอนไมไลตอนโค ฉันใด ความแกความตายยอมไลตอน
อายุสัตวทั้งหลาย ฉันนั้น

บทนี้สอนวาคนเรายอมตายในไมชา จึงไมควรยึดมั่นถือมั่นในชีวิตวาความตายจักไม
มาถึงตัว

ชราวรรค เร่ืองที่ ๓ เร่ืองพระอุตตราเถรี
รางกายนี้แกหงอมแลว เปนที่อาศัยของโรค
แตกทําลายงาย รางกายอันเนาเหม็นนี้
จักแตกสลายพังภินท
เพราะชีวิตสิ้นสุดลงที่ความตาย ๕๐

ภาษิตนี้กลาววารางกายนี้แกหงอม เปนบอเพาะโรค แตกสลายในที่สุด ยอมเนาเหม็น
ชีวิตทั้งหลายยอมมีความตายเปนที่สุด

บทนีส้อนวาเมือ่รางกายนีแ้กเฒา ยอมถกูรุมเราดวยโรคภยั และแตกสลายกลายเปนศพ
สงกลิน่เนาเหมน็ไดงาย บคุคลทัง้หลายจงึไมควรใสใจรางกายนี้

                                                 
๔๘เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๕๕.
๔๙เร่ืองเดียวกัน, ๑๕๗.
๕๐เร่ืองเดียวกัน, ๗๓.
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ชราวรรค เร่ืองที่ ๖ เร่ืองพระนางมัลลิกาเทวี
ราชรถ อันวิจิตรงดงาม ยังเกาได
แมรางกายของเรา ก็ไมพนชราภาพ
แตธรรมของสัตบุรุษหาแกไม
สัตบุรุษทั้งหลาย ยอมกลาวสอนกันเชนนี้แล ๕๑

ภาษิตนี้กลาววาสัตบุรุษยอมกลาวตอกันมาเชนนี้วาราชรถอันวิจิตรยังคร่ําครา รางกาย
นี้ยอมไมพนชราเฉกกัน แตธรรมของสัตบุรุษนั้น หาคร่ําคราไม

บทนี้สอนวาทั้งรางกายและราชรถยังตองเสื่อมสภาพไมตางกัน ส่ิงเดียวที่ยังคงอยูและ
ไมมีวันเกาคือธรรมของสัตบุรุษ บุคคลจึงควรยึดธรรมะไมใชรางกาย

มัคควรรค เร่ืองที่ ๒ เร่ืองภิกษุ  ๕๐๐ รูปอ่ืนอีก
“สังขารทั้งปวง ไมเที่ยงแท”
เมื่อใด บุคคลเห็นแจงดวยปญญาดังนี้
เมื่อนั้น เขายอมหนายในทุกข
นี้เปนทางแหงความบริสุทธิ์,
“สังขารทั้งปวง เปนทุกข”
เมื่อใด บุคคลเห็นแจงดวยปญญาดังนี้
เมื่อนั้น เขายอมหนายในทุกข
นี่เปนทางแหงความบริสุทธิ์ ๕๒

ภาษิตนี้กลาววาสังขารทั้งปวงไมเที่ยง สังขารทั้งปวงเปนทุกข เมื่อนั้น ยอมหนายใน
ทุกข นั่นเปนทางแหงความหมดจด

บทนี้สอนวาเมื่อระลึกวาสังขารทั้งหลาย หาความยั่งยืนคงทนมิได เปนบอเกิดแหง
ความทุกขทั้งปวง บุคคลพึงไมยึดมั่นถือมั่นรางกาย

                                                 
๕๑เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๑๗๖.
๕๒เร่ืองเดียวกัน, ๓๑๗-๓๑๘.
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มัคควรรค เร่ืองที่ ๘ เร่ืองพอคามีทรัพยมาก
“เราจักอยูที่นี่ตลอดฤดูฝน
เราจักอยูที่นี่ตลอดฤดูหนาว และฤดูรอน”
คนโงมักคิดเชนนี้
หารูอันตรายจะมาถึงตัวเองไม ๕๓

ภาษิตนี้กลาววาคนโงมักไมคํานึงถึงอันตรายที่จะมาสูตน มัวแตคิดวาตนจักอยูตลอด
ฤดูฝน ฤดูหนาว ฤดูรอน

บทนี้สอนวาคนโงมักคิดวาตนเองจะมีอายุยืน และไมรูวาความตายจะมาถึงตน

ภิกขุวรรค เร่ืองที่ ๗ เร่ืองสัมพหุลภิกษุ
…

ไมวาเมื่อใด พระอรหันตพิจารณาเห็น
ความเกิดและความดับแหงขันธทั้งหลาย
ทานยอมไดปติ และปราโมทย
ซึ่งเปนสิ่งอมตะสําหรับทานผูรูทั้งหลาย ๕๔

…
ภาษิตนี้กลาววาพระอรหันตและผูรูทั้งหลายยอมไดความสุขจากการพิจารณาเห็น

ความเกิดและความดับของขันธทั้งหลาย
บทนี้สอนภิกษุใหพึงพิจารณาเสมอวารางกายนี้ไมเที่ยง เมื่อมีเกิดยอมตองมีดับเชน

เดียวกัน จึงไมควรยึดติดรางกายนี้

๑.๒.๑.๓ คําสอนวารางกายนี้ไมสวยงาม สกปรกโสโครก ดังนี้

ชราวรรค เร่ืองที่ ๒ เร่ืองนางสิริมา
จงดูรางกายที่วาสวยงามนี้เถิด
เต็มไปดวยแผล สรางขึ้นดวยกระดูก

                                                 
๕๓เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๓๒๖.
๕๔เร่ืองเดียวกัน, ๔๒๕.
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มากดวยโรค มากดวยความครุนคิดปรารถนา
หาความยั่งยืนถาวรมิได ๕๕

ภาษตินีก้ลาววารางกายทีแ่ลเหน็วาสวยงาม แทจริงแลวมแีตบาดแผล โครงกระดกู โรคภยั
ความใครปรารถนา และไมมคีวามมัน่คงถาวรใด ๆ เลย

บทนี้สอนวารางกายกอรางสรางขึ้นจากความสกปรกโสมม มีแผลและกระดูกเปนตน
เปนบอเกิดแหงโรค และตัณหา ไมมีความถาวรเที่ยงแท จึงไมควรยึดติดรางกายนี้เปนอยางยิ่ง

ชราวรรค เร่ืองที่ ๔ เร่ืองพระอธิมานกิภิกษุ
กระดูกเหลานี้ มีสีขาวเหมือนสีนกพิราบ
ไมเปนที่ตองการของใคร ๆ
ดุจน้ําเตาในฤดูสารท
ดูแลวไมนาปรารถนายินดี ๕๖

ภาษิตนี้กลาววากระดูกอันเขาทิ้งเกลื่อนกลาดดุจน้ําเตาในสารทกาล มีสีเหมือนนก
พิราบ จะใหมีความยินดีอะไรเลา

บทนี้สอนวาดุจน้ําเตาในฤดูใบไมรวง (แหง ไรเนื้อ) บุคคลยอมไมปรารถนาตองการ
เพียงใด รางกายเมื่อเปอยเนาเหลือเพียงกระดูก ยอมไมนาปรารถนาตองการเพียงนั้น

ชราวรรค เร่ืองที่ ๕ เร่ืองพระนางรูปนันทาเถรี
รางกายนี้เปน “อัฐินคร” (เมืองกระดูก)
ฉาบดวยเนื้อและโลหิต
เปนที่สถิตแหง ชรา มรณะ
ความเยอหยิ่ง และความดูถูกบุญคุณกัน ๕๗

ภาษิตนี้กลาววาสรีระเปนนครแหงกระดูกทั้งหลาย ฉาบดวยเนื้อและโลหิต เปนที่ตั้ง
แหงชรา มรณะ มานะ และความเยอหยิ่งดูถูกบุญคุณ ๕๘

                                                 
๕๕เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๑๗๒.
๕๖เร่ืองเดียวกัน, ๑๗๔.
๕๗เร่ืองเดียวกัน, ๑๗๕.
๕๘พระบาลีใชศัพทวา “มกฺข” หมายถึง ลบหลูคุณทาน, หลูความดีของผูอ่ืน (ขอ ๕ ใน

อุปกิเลส ๑๖)
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บทนี้สอนวารางกายอันกอจากกระดูก หุมดวยเลือดเนื้อ มีแตความแกความตายและ
ความหมิ่นแคลน จึงไมควรปรารถนารางกายนี้อีก

เมื่อภิกษุใดละสักกายทิฏฐิไดแลว ยอมนําไปสูความไมประมาทในการปฏิบัติธรรม มี
ความระมัดระวังเสมอวาความตายจักมีแกตนไดทุกลมหายใจเขาออก ไมหลงมัวเมาในรางกาย
พิจารณาอยูเสมอวารางกายนี้เปน “โรคนิทฺธํ” คือ เปนรังของโรค “ปภงฺคุณํ” มีอันตองเส่ือมสลายไป
เปนธรรมดา ไมมีรางกายของใครเที่ยงแท สะอาด นาหลงใหล เมื่อละความหลงในรางกายได ก็ไม
ปรารถนาการกลับมาเกิดอีก

๑.๒.๒ วจิกิจิฉา คอื ความสงสยัคาํสอนของพระพทุธเจา พระธรรม พระอรยิสงฆ ๕๙ คาํสอน
ในพระธรรมบททีเ่กีย่วกบัวจิกิจิฉา มดีงันี้

พุทธวรรค เร่ืองที่ ๖ เร่ืองปุโรหิตชื่ออัคคิทัต
คนเปนจํานวนมาก เมื่อภัยมาถึงตัว
พากันยึดเอาสิ่งตาง ๆ เปนที่พึ่ง
อาทิ ภูเขา ปาไม สวน
ตนไม และเจดีย,
นั่นมิใชที่พึ่งอันปลอดภัย
นั่นมิใชที่พึ่งอันสูงสุด
อาศัยที่พึ่งชนิดนั้น
ก็ไมพนทุกขทั้งปวงได,
ผูถึงพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆเปนที่พึ่ง
ยอมเห็นอริยสัจดวยปญญาชอบ คือ
ทุกข, เหตุของทุกข, ความดับทุกข และ
อริยมรรคมีองคแปด อันเปนทางดับทุกข,
นั่นแลคือที่พึ่งอันปลอดภัย
นั่นคือที่พึ่งอันสูงสุด
คนเราอาศัยที่พึ่งชนิดนั้น

                                                 
๕๙พระราชพรหมยาน, สังโยชน ๑๐, ๗๑.
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ยอมพนจากทุกขทั้งปวง ๖๐

ภาษตินีก้ลาววาเมือ่ภัยมาถงึตวัคนสวนใหญมกัยดึภเูขา ปาไม เปนทีพ่ึง่ ทวาทีพ่ึง่เหลา
นัน้ไมใชทีพ่ึง่ปลอดภัยอนัอดุม เพราะไมอาจชวยใหพนทกุขได สวนผูถอืพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ
เปนทีพ่ึง่ ยอมเหน็อริยสจั อริยมรรคดวยปญญา เพราะพระไตรรตันเปนทีพ่ึง่ปลอดภยัสงูสดุ ทาํใหพน
ทกุขได

บทนี้สอนวาบุคคลไมควรศรัทธาสิ่งที่ไมควรศรัทธา ไมควรยึดสิ่งที่ไมควรเปนที่พึ่งวา
เปนที่พึ่ง ผูเขาถึงสิ่งควรศรัทธาและสิ่งอันควรเปนที่พึ่ง คือ พระรัตนตรัยแลว ยอมเขาถึงอริยสัจ
อริยมรรค และสามารถพนจากทุกขทั้งปวง

ปกิณณกวรรค เร่ืองที่ ๕ เร่ืองนายทารุสากฏิกะ
พระสาวกของพระโคดมพุทธเจา
ผูรําลึกถึงพระพุทธคุณ
เปนนิจศีล ทั้งกลางวันกลางคืน
ตื่นดีแลวเสมอ,
พระสาวกของพระโคดมพุทธเจา
ผูรําลึกถึงพระธรรมคุณ
เปนนิจศีลทั้งกลางวันกลางคืน
ตื่นดีแลวเสมอ,
พระสาวกของพระโคดมพุทธเจา
ผูระลึกถึงพระสังฆคุณ
เปนนิจศีลทั้งกลางวันกลางคืน
ตื่นดีแลวเสมอ,
พระสาวกของพระโคดมพุทธเจา
ผูรําลึกถึงสภาพเปนจริงของรางกาย
เปนนิจศีลทั้งกลางวันกลางคืน
ตื่นดีแลวเสมอ,
พระสาวกของพระโคดมพุทธเจา

                                                 
๖๐เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๒๑๙-๒๒๒.
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ผูมีใจยินดีในความไมเบียดเบียน
เปนนิจศีลทั้งกลางวันกลางคืน
ตื่นดีแลวเสมอ,
พระสาวกของพระโคดมพุทธเจา
ผูมีใจยินดีในภาวนา
เปนนิจศีลทั้งกลางวัน กลางคืน
ตื่นดีแลวเสมอ ๖๑

ภาษิตนี้กลาววาผูใดระลึกถึงพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ พิจารณาความเปนจริง
ของรางกาย ไมเบียดเบียน ยินดีภาวนา ทั้งกลางวันกลางคืน ชนเหลานั้นเปนสาวกของพระโคดม
ตื่นอยูดวยดีทุกกาล

บทนีส้อนวาผูศรัทธาพระรตันตรยั นกึถงึคณุความดแีละอํานาจของพระรตันตรยัอยูเสมอ
มปีญญารูสภาพแทจริงของรางกาย (กายคตานสุติ) ไมเบยีดเบยีนใคร (อวหิงิสา) และมจีติยนิดใีนการ
บาํเพญ็ภาวนา (ภาวนามยปญญา) ยอมเปนผูตืน่ดแีลวเสมอ

เมื่อภิกษุใดสิ้นความสงสัยในพระสัมมาสัมพุทธเจา ความสงสัยในส่ิงอันพระพุทธเจา
ตรัสรูแลว และความสงสัยในผลแหงการปฏิบัติ คือ การเปนพระอริยเจา เหลานี้วามีอยูจริงหรือไม
ดีจริงหรือไม เมื่อภิกษุส้ินความสงสัยเหลานี้แลว ยอมมีศรัทธาในการปฏิบัติธรรมยิ่งขึ้น

๑.๒.๓ สีลัพพตปรามาส คือ การลูบคลําศีล ไมรักษาศีลจริงจัง ๖๒ คําสอนในพระธรรมบท
ที่เกี่ยวกับสีลัพพตปรามาส มีดังนี้

๑.๒.๓.๑ ลักษณะคนทุศีล ดังตอไปนี้

โลกวรรค เร่ืองที่ ๙ เร่ืองนางจิญจมาณวิกา
คนที่ลวงศีลขอที่ส่ี
มักพูดเท็จ ไมคํานึงถึงปรโลก
จะไมทําความชั่ว ไมมี ๖๓

                                                 
๖๑เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๓๓๙-๓๔๔.
๖๒พระราชพรหมยาน, สังโยชน ๑๐, ๗๑.
๖๓เร่ืองเดียวกัน, ๒๐๖.
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ภาษิตนี้กลาววาบุคคลใดกลากลาวเท็จ ไมเกรงบาปในภพหนา ยอมกลาทําความชั่ว
ชนิดอื่นนอกจากการกลาวเท็จดวย

บทนี้สอนวาผูกลากลาวคํามุสาโปปด ไมเกรงกลัวผลของบาปที่ตนตองไดรับหลังตาย
ไปแลว หรือเมื่อเกิดในภพอื่น ผูนั้นยอมกลาทําความชั่วอยางอื่นดวย

๑.๒.๓.๒ โทษของการไมรักษาศีล ดังตอไปนี้

อัตตวรรค เร่ืองที่ ๖ เร่ืองพระเทวทัต
คนทุศีล ก็เหมือนกับตนไม
ที่เถาวัลยข้ึนจนรก
เขาทําตัวใหวอดวายเอง
มิจําตองรอใหศัตรูมาคอยกระทําให ๖๔

ภาษิตนี้กลาววาคนทุศีลยอมทําตนใหวอดวายเอง มิตองคอยการกระทําจากศัตรู ดุจ
ไมข้ึนคูกับเถาวัลย เถาวัลยยอมดูดน้ําเลี้ยงจนตนไมตายไปเอง

บทนี้สอนวาผูทุศีลยอมประพฤติตนเพื่อทําลายตนเอง คือ ประกอบแตบาปกรรมที่มีแต
ผลรายแรง

มลวรรค เร่ืองที่ ๗ เร่ืองอุบาสก ๕ คน
ผูใด ฆาสัตว พูดเท็จ ลักทรัพย
ประพฤติลวงเกินภรรยาของผูอ่ืน
ดื่มสุราเมรัยเปนนิจศีล
ผูนั้นนับวาขุดรากถอนโคนตนเองในโลกนี้ทีเดียว,
จงรูเถิด บุรุษผูเจริญเอย ความชั่วราย
มิใชส่ิงที่จะพึงควบคุมไดงาย ๆ
ขอความโลภและความชั่วชา
อยาไดฉุดกระชากเธอ
ไปหาความทุกขตลอดกาลนานเลย ๖๕

                                                 
๖๔เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๑๙๐.
๖๕เร่ืองเดียวกัน, ๒๘๔-๒๘๕.
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ภาษิตนี้กลาววาผูฆาสัตว กลาวมุสา ลักทรัพย ลวงภริยาผูอ่ืน เสพสุราเมรัย ผูนั้นไดชื่อ
วาถอนรากเหงาของตนจากโลก ผูเจริญพึงทราบวาผูมีบาปธรรมทั้งหลายยอมไมสํารวม ขอความ
โลภและสภาพมิใชธรรม จงอยารบกวนเธอ เพื่อนําไปหาความทุกข ตลอดกาลนานเลย

บทนีส้อนวาผูใดฆาและประทษุรายสตัว ลักขโมย ลวงเกนิคูครองหรอืคนในปกครองของ
ผูอ่ืน กลาวคาํเทจ็หลอกลวง เสพสรุาเมรยั ผูนัน้ไดชือ่วาขดุรากถอนโคนตนเองจากโลก เพราะผูละเมดิ
ศลี ๔ ขอแรก ยอมมแีตความเดอืดรอน อาจตองจาํนองหรอืขายขาดทรพัยสินเคร่ืองเลีย้งชพีของตน มี
ทีด่นิและไรนาเปนตน เพือ่ใชจายระงบัคดคีวามเหลานัน้ สวนผูใดมกัดืม่สุราอยูยอมเปนผูขุดรากเหงา
ของตน คอื เปนคนหาทีพ่ึง่มไิด ๖๖

นิรยวรรค เร่ืองที่ ๓ เร่ืองภิกษุผูอยูที่ฝงแมน้ําชื่อวัคคุมุทา
คนทุศีล ไมสํารวม
กลืนกอนเหล็กแดงที่ลุกเปนไฟ
ยังดีเสียกวาบริโภคขาว
ที่ชาวบานถวาย ๖๗

ภาษิตนี้กลาววาภิกษุทุศีล ไมสํารวม กลืนกอนเหล็กที่ลุกเปนไฟ ยังดีเสียกวากลืนขาวที่
ชาวบานถวาย เพราะการกลืนกอนเหล็กที่ลุกเปนไฟ เปนปจจัยใหรางกายพึงถูกไฟไหมถึง
กาลกิริยาเพียงรางกายเดียว แตภิกษุทุศีลบริโภคขาวที่ชาวบานถวายดวยศรัทธา ตองถูกไฟนรก
เผาหลายรอยชาติ ๖๘

บทนี้สอนใหภิกษุเปนผูสํารวมในศีล เพื่อสมควรแกทักษิณาทานที่ชาวบานถวาย สวน
ภิกษุทุศีล ยอมไมสมควรไดรับทานจากชาวบาน

                                                 
๖๖อรรถกถา พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ธรรมบท พาหิรนิทานวรรณนา เลม ๔๓

[CD-ROM], ๒๐๐๒. Abstract from : Free Tipitaka, ๓๗.
๖๗เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๓๕๓.
๖๘อรรถกถา พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ขุททกปาฐ ธรรมบท เวรัญชกัณฑวรรณนา

เลม ๔๓ [CD-ROM], ๒๐๐๒. Abstract from : Free Tipitaka, ๒๐๔.
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๑.๒.๓.๓ คุณแหงการรักษาศีล ดังตอไปนี้

สหัสสวรรค เร่ืองที่ ๙ เร่ืองสังกิจจสามเณร
ผูมีศีล มีสมาธิ
มีชีวิตอยูวันเดียว
ประเสริฐกวาชีวิตตั้งรอยป
ของคนทุศีล ไรสมาธิ ๖๙

ภาษิตนี้กลาววาผูมีศีล เปนผูทรงฌาน แมชีวิตสั้นเล็กนอยเพียงหนึ่งวัน ยังประเสริฐ
กวาชีวิตเวียนผันนับรอยป ของผูทุศีล

บทนี้สอนวาผูทุศีลแมมีชีวิตอยูนานนับรอยป อายุรอยปนั้นไมมีประโยชนอะไรแกเขา
เลย เพราะไมมีความดีเกิดขึ้น สวนผูมีอายุส้ัน แตรูทรงฌาน มีฌานในสีลานุสติ เปนตน ชีวิตแม
เพียงนอยยอมยังประโยชนแกเขาได ยิ่งกวาชีวิตผูทุศีล

๑.๒.๓.๔ อานุภาพแหงศีล ดังตอไปนี้

ปุปผวรรค เร่ืองที่ ๙ เร่ืองปญหาของพระอานนทเถระ
กลิ่นบุปผชาติ ก็หอมทวนลมไมได
กลิ่นจันทน กฤษณา หรือดอกมะลิ
ก็หอมทวนลมไมได
แตกลิ่นสัตบุรุษ หอมทวนลมได
สัตบุรุษ ยอมหอมฟุงขจรไปทั่วทุกทิศ,
กลิ่นศีล หอมยิ่งกวา
ของหอมเหลานี้ คือ
จันทน กฤษณา
ดอกอุบล และ กะลําพัก ๗๐

                                                 
๖๙เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๑๒๖.
๗๐เร่ืองเดียวกัน, ๖๓-๖๔.
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ภาษิตนี้กลาววากลิ่นดอกไมนานา ไมวาจันทน กฤษณา หรือดอกมะลิ มิอาจหอมทวน
ลมไดเลย แตกลิ่นศีลของสัตบุรุษหอมยิ่งกวากลิ่นเหลานั้น และสามารถสงกลิ่นทวนลมไปไดทุกทิศ

บทนี้สอนวากลิ่นของศีล คือ อํานาจคุณงามความดีของผูรักษาศีล ยอมฟุงขจรไกล
เปนที่เคารพนับถือของชนทุกสารทิศ

เมื่อภิกษุใดละเวนการละเมิดศีลไดแลว ยอมเปนผูบริสุทธิ์ ปราศจากเครื่องเศราหมอง
ลังเลสงสัยในความดีของตน ทั้งเปนการปฏิบัติตนอันสมควรแกการไดเครื่องสักการะบูชา ไทยทาน
ทักษิณาทาน และการเคารพไหวของพุทธบริษัทเหลาอื่น อนึ่ง การรักษาศีลของภิกษุยังเปนการ
รักษาพรหมจรรยซึ่งทําใหประสบสุขในปรภพ เปนทางแหงการไมกลับมาเกิดในวัฏฏสงสาร

๑.๒.๔ กามฉันทะ คือ ความพอใจในกามคุณ ๗๑ คําสอนในพระธรรมบทที่เกี่ยวกับกาม
ฉันทะ มีดังนี้

๑.๒.๔.๑ ไมใหของเกี่ยวในกามคุณ ดังตอไปนี้

ยมกวรรค เร่ืองที่ ๖ เร่ืองจุลกาลและมหากาล
มารยอมสามารถทําลายบุคคล
ผูตกเปนทาสของความสวยงาม
ไมควบคุมการแสดงออก
ไมรูประมาณในโภชนาหาร
เกียจครานและออนแอ
เหมือนลมแรงพัดโคนตนไมที่ไมแข็งแรง,
มารยอมไมสามารถทําลายบุคคล
ผูไมตกเปนทาสของความสวยงาม
รูจักควบคุมการแสดงออก
รูประมาณในโภชนาหาร
มีศรัทธา และมีความขยันหมั่นเพียร
เหมือนลมไมสามารถพัดโคนภูเขา ๗๒

                                                 
๗๑พระราชพรหมยาน, สังโยชน ๑๐, ๗๑.
๗๒เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๙-๑๐.
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ภาษตินีก้ลาววาลมยอมรังควานตนไมทีไ่มแขง็แรง ใหโคนลงได ฉันใด มารยอมรังควาน
ผูเหน็อารมณวางาม ไมสํารวมอนิทรยี ไมรูประมาณในโภชนะ เกยีจคราน ฉันนัน้ อนึง่ ลมมอิาจ
รังควานภเูขาหนิแขง็แรงใหโคนลง ฉันใด มารมอิาจรังควาน ผูตามเหน็อารมณวาไมงาม สํารวมดใีน
อินทรยีทัง้หลาย รูประมาณในโภชนะ มศีรทัธาและปรารภความเพยีรอยู ฉันนัน้

บทนี้สอนวาผูยังหลงใหลในความสวยงาม หลงใหลในรูปและสัมผัส ไมควบคุมอินทรีย
ปรารถนาใครกามทั้งหลาย หลงตัณหาและความสุขสบาย ยอมถูกมารชักพาไวไมหลุดพน เหมือน
ลมสามารถโคนไมผุใหลมลง แตภิกษุผูไมตกอยูในความหลงรูป รส สัมผัสทั้งหลาย ควบคุมอินทรีย
รูประมาณในโภชนาหาร มีศรัทธาและความเพียร ยอมไมตกอยูในอํานาจของมาร เหมือนลมไม
สามารถโคนภูเขาใหลมครืน

ปุปผวรรค เร่ืองที่ ๓ เร่ืองพระเจาวิฑูฑภะ
มฤตยูฉุดคราคนผูมัวเก็บดอกไม (กามคุณ)
มีใจเกี่ยวของอยูในกามคุณไป
เหมือนหวงน้ําใหญหลากมา
พัดพาเอาชาวบานผูหลับไหลไป ๗๓

ภาษิตนี้กลาววาหวงน้ําใหญยอมพัดพาชาวบานผูหลับไหล ลงสูความตาย ฉันใด
ความตายยอมพาบุคคลผูของในกามคุณ ไปสูความตาย ฉันนั้น

บทนีส้อนวาผูของอยูในกามคณุยอมถกูความตายครอบงาํ ดจุหวงน้าํหลากพดัเอาชาวบาน
ผูหลับอยูใหไหลลอยตามน้ํา ไปสูความตาย

ปุปผวรรค เร่ืองที่ ๔ เร่ืองนางปติปูชิกา
ผูที่มัวเก็บดอกไม (กามคุณ) เพลินอยู
มีจิตใจของอยูแตในกามคุณไมรูจักอิ่ม
มักตกอยูในอํานาจมฤตยู ๗๔

ภาษิตนี้กลาววาผูหมกมุนของแวะแตกามคุณ ไมรูจักพอ มักตกอยูในอํานาจมฤตยู

                                                 
๗๓เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๕๖.
๗๔เร่ืองเดียวกัน, ๕๗.
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บทนี้สอนวาผูตกอยูในอํานาจของกามคุณ โลภมากไมอยากพอ ยอมตกอยูในอํานาจ
ของความตาย

บัณฑิตวรรค เร่ืองที่ ๘ เร่ืองภิกษุ ๕๐๐ รูป
สัตบุรุษ ยอมเสียสละไดทุกสิ่งทุกอยาง
ไมมัวพร่ําเพอ แตเร่ืองกามคุณ
ไมวาไดรับสุขหรือทุกข
บัณฑิตไมแสดงอาการยินดียินราย (เกินกวาเหตุ) ๗๕

ภาษิตนี้กลาววาสัตบุรุษยอมเสียสละสรรพสิ่ง ไมมัวพร่ําเพอ บนพร่ําถึงกามคุณ ไมวา
มีความสุขหรือความทุกข สัตบุรุษนั้นยอมไมแสดงอาการขึ้นหรือลงเกินกวาเหตุ

บทนี้สอนวาสัตบุรุษยอมไมมัวพร่ําบนเพอแตกามคุณ สัตบุรุษไมวาไดรับสุขเวทนาหรือ
ทุกขเวทนา คือ ความรูสึกเปนสุขหรือเปนทุกข ยอมไมแสดงอาการยินดียินรายจนเกินควร หรือ
ควบคุมสติไมได

ปยวรรค เร่ืองที่ ๘ เร่ืองพระอนาคามิเถระ
พระอนาคามีผูใฝพระนิพพาน
สัมผัสผานผลสามดวยใจ
หมดปฏิพัทธรักใครในกาม
จึงไดสมญานามวา “ผูทวนกระแส” ๗๖

ภาษิตนี้กลาววาผูปรารถนาพระนิพพาน เขาถึงอริยภูมิที่สาม คือ ความเปนพระ
อนาคามี หมดความใครในกาม ยอมเรียกผูนี้วา “ผูทวนกระแส”

บทนี้สอนวาผูละกามทั้งหลายได เขาถึงความเปนพระอนาคามี เรียกไดวาเปนผูทวน
กระแส คือ ทวนกระแสใครกามทั้งมวล บุคคลจึงควรเปนผูทวนกระแสแหงกามทั้งหลายเสีย

                                                 
๗๕เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๙๖.
๗๖เร่ืองเดียวกัน, ๒๕๒.
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ตัณหาวรรค เร่ืองที่ ๔ เร่ืองเรือนจํา
เครื่องจองจําที่ทําดวยเหล็ก ไม และปอปาน
ทานผูรูกลาววา ยังไมใชเครื่องจองจําที่มั่นคง
แตความกําหนัดยินดีในเครื่องเพชร บุตร ภริยา
เปนเครื่องจองจําที่มั่นคงยิ่งนัก,
ทานผูรูกลาววา เครื่องจองจําชนิดนี้มั่นคง
มักฉุดลากลงที่ต่ํา คลายผูกไวหลวม ๆ แตแกยากนัก
ผูรูทั้งหลายจึงทําลายเครื่องจองจํานี้เสีย
ละกามสุขออกบวชโดยไมไยดี ๗๗

ภาษิตนี้กลาววาเครื่องจองจําทั้งหลาย เชน ทําดวยเหล็ก ไม ปอปาน ยังไมใชเครื่อง
จองจําที่มั่นคง เหมือนความกําหนัดยินดีในทรัพย บุตร ภรรยา ความกําหนัดเหลานี้ แมเปนเครื่อง
จองจําที่ผูกไวหลวม ๆ แตแกออกยากยิ่ง ดังนี้ จึงควรละความกําหนัดยินดีในกามสุข ออกบวชโดย
ไมไยดี

บทนี้สอนวาความกําหนัดยินดีในทรัพย บุตร คูครอง เปนเครื่องจองจําที่ทําใหมนุษย
ตองถูกมัดไวกับวัฏฏสงสาร ไมมีวันหลุดได บุคคลจึงควรละความกําหนัดยินดีเสียโดยการออกบวช

ตัณหาวรรค เร่ืองที่ ๕ เร่ืองพระนางเขมา
ผูถูกราคะครอบงํา ยอมถลําลงสูกระแสตัณหา
เหมือนแมลงมุมตกลงไปยังใยที่ตนถักไวเอง
ผูฉลาดทั้งหลาย จึงทําลายเครื่องจองจํานี้
ละทุกขทั้งปวง ออกบวชโดยไมใยดี ๗๘

ภาษิตนี้กลาววาสัตวผูมีกําหนัดราคะ ยอมตกไปสูกระแสตัณหา เหมือนแมลงมุมตกไป
ยังใยที่ตัวทําไวเองฉะนั้น ผูมีปญญาตัดกระแสตัณหาแลว เปนผูหมดหวงใย ละเวนทุกขทั้งปวงได

บทนี้สอนวาผูมีความกําหนัดราคะ ยอมตกอยูในอํานาจของตัณหา มีแตความทุกข
สวนผูละความกําหนัดราคะได ยอมพนจากอํานาจของตัณหา และความทุกขทั้งปวง

                                                 
๗๗เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๓๙๔-๓๙๕.
๗๘เร่ืองเดียวกัน, ๓๙๖.
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พราหมณวรรค เร่ืองที่ ๑๘ เร่ืองพระอุบลวรรณาเถรี
ผูใดไมติดในกาม
เหมือนหยาดน้ําไมติดใบบัว
และเมล็ดผักกาดไมติดปลายเข็ม
ผูนั้นเราเรียกวา พราหมณ ๗๙

ภาษิตนี้กลาววาผูใดไมติดอยูในกามทั้งหลาย เหมือนน้ําไมติดอยูบนใบบัว เหมือน
เมล็ดพันธุผักกาดไมตั้งอยูบนปลายเข็ม เราเรียกผูนั้นวาเปนพราหมณ

บทนี้สอนวาผูไมติดในกาม ยอมควรเรียกวาเปนพราหมณแท

พราหมณวรรค เร่ืองที่ ๓๒ เร่ืองพระสุนทรสมุทรเถระ
ผูละกามารมณ
ออกบวชไมมีเรือน
หมดความใครในภพ
เราเรียกวา พราหมณ ๘๐

ภาษิตนี้กลาววาบุคคลละกามารมณ ไมครองเรือน ส้ินความใครในกามและภพวาเปน
พราหมณ

บทนี้สอนวาผูละกามารมณ ไมปรารถนาการครองเรือน ส้ินความปรารถนาในกามและ
การเวียนวายตายเกิดอีก ยอมควรเรียกวาพราหมณ

จิตวรรค เร่ืองที่ ๑ เร่ืองพระเมฆิยเถระ
…

มัตสยาถูกเขาจับโยนไปบนบก ยอมด้ินรน
เพื่อจะกลับไปยังแหลงน้ําที่เคยอาศัย
จิตใจเราก็เชนเดียวกัน ดิ้นรนไปหากามคุณ
เพราะฉะนั้น จึงควรละเวนกามคุณเสีย ๘๑

                                                 
๗๙เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๔๕๕.
๘๐เร่ืองเดียวกัน, ๔๖๙.
๘๑เร่ืองเดียวกัน, ๔๐.
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ภาษิตนี้กลาววาผูมีปญญายอมควบคุมจิตที่ดิ้นรนกลับกลอก หามไดยาก ดุจชางศร
ดัดลูกศรใหตรง จิตอันนี้ยอมพยายามดิ้นรนไปสูกามคุณ เฉกปลาถูกโยนขึ้นบก ยอมด้ินรนลงสู
แหลงน้ํา

บทนี้สอนวาผูมีปญญายอมไมปลอยใหกามคุณทั้งหลายเขาครอบงําจิตใจได

ตัณหาวรรค เร่ืองที่ ๗ เร่ืองจูฬธนุคคหบัณฑิต
ผูเปนทาสวิตกจริต มีจิตกําหนัดยินดี
ติดอยูในสิ่งที่สวยงาม
มีแตจะพอกความอยากใหหนา
กระชับเครื่องพันธนาการใหแนนเขา ๘๒

ภาษตินีก้ลาววาตณัหายอมเจริญยิง่แกชนผูมวัวติก มรีาคะจดั เหน็อารมณวางาม
บคุคลนัน่แลยอมทาํเครือ่งผกูใหมัน่ สวนภกิษใุด ยนิดใีนธรรมเปนทีเ่ขาไประงบัวติก เจรญิอสภุฌาน
อยู มสีตทิกุเมือ่ ภิกษนุัน่แล จกัทาํตณัหาใหสูญสิน้ได ภิกษนุัน่จะตัดเครือ่งผกูแหงมารได

บทนี้สอนวาควรระงับความคิดกําหนัดปรารถนา ตดิสิ่งสวยงาม เพื่อขจัดตัณหาและ
เครื่องผูกของมารใหส้ินไป

๑.๒.๔.๒ ละตัณหาราคะ ดังตอไปนี้

ยมกวรรค เร่ืองที่ ๙ เร่ืองพระนันทเถระ
เรือนที่มุงไมเรียบรอย
ฝนยอมไหลยอยเขาได
ใจที่ไมอบรมฝกหัด
ราคะกําหนัดยอมครอบงํา,
เรือนที่มุงเรียบรอย
ฝนยอมไหลยอยเขาไมได
ใจที่อบรมเปนอยางดี
ราคะไมมีวันเขาครอบงํา ๘๓

                                                 
๘๒เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๓๙๘.
๘๓เร่ืองเดียวกัน, ๑๕-๑๖.
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ภาษิตนี้กลาววาเรือนที่มุงไมดีฝนยอมร่ัวฉันใด จิตที่ไมไดอบรมยอมถูกราคะครอบงํา
ฉันนั้น เรือนที่มุงดีแลวฝนยอมไมร่ัว ฉันใด จิตที่อบรมดีแลวราคะยอมครอบงําไมได ฉันนั้น

บทนี้สอนวาภิกษุพึงระมัดระวังไมใหอํานาจของราคะเขาควบคุมจิตใจได ดุจฝนไมอาจ
ร่ัวรดเรือนที่มุงหลังคาเรียบรอย สวนภิกษุผูไมควบคุมจิตใจยอมตกอยูในอํานาจของราคะ ดุจฝนร่ัว
รดเรือนที่มุงหลังคาไมเรียบรอย

ชราวรรค เร่ืองที่ ๘ เร่ืองปฐมโพธิกาล
เมื่อไมพบนายชางผูสรางเรือน
เราไดเวียนวายตายเกิด
ในสงสารนับชาติไมถวน
การเกิดแลวเกิดอีกเปนทุกข,
นายชางเอย บัดนี้เราพบทานแลว
ทานจะสรางเรือนไมไดอีก
จันทัน อกไก เราทําลายหมดแลว
จิตของเราบรรลุนิพพาน
หมดความทะยานอยากแลว ๘๔

ภาษตินีก้ลาววาเมือ่พระพทุธเจายงัแสวงหานายชางผูทาํเรอืน (ตณัหา) ไมพบ จงึตอง
วนเวยีนในวฏัฏสงสารซึง่เปนความทกุข บดันีพ้ระพทุธเจาพบนายชางผูทาํเรอืนแลว นายชางนัน้จะ
ทาํเรอืนแกพระองคไมไดอีก พระพทุธเจาหกัซีโ่ครง (จนัทนั) ทกุซีข่องนายชางแลว พระพทุธเจาร้ือ
ยอดเรอืน (อกไก) แลว จติของพระองคถงึธรรมปราศจากเครือ่งปรุงแตง เพราะบรรลธุรรมเปนทีส้ิ่น
ตณัหา

บทนี้สอนวาบุคคลยอมตองเวียนวายตายเกิดในวัฏฏสงสารนับชาติถวนมิได เพราะ
อํานาจของตัณหาเปนสําคัญ คือ อํานาจของกามตัณหา คือ ความอยากได อยากมี อยากเปน
ภวตัณหา คือ ความไมอยากได ไมอยากมี ไมอยากเปน และวิภวตัณหา คือ เมื่อได เมื่อมี เมื่อเปน
ไมอยากใหเสื่อมไป ปรารถนาใหเปนเชนนั้นตลอดกาล เมื่อบุคคลทําลายตัณหาส้ินแลว ยอมทําให
หลุดพนจากการเวียนวายตายเกิด เพราะตัณหายอมทําใหเกิดอุปาทาน ภพ ชาติ ชรา และมรณะ

                                                 
๘๔เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๑๗๘-๑๗๙.
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ปยวรรค เร่ืองที่ ๑ เร่ืองบรรพชิต ๓ รูป
…

อยาติดอยูในสิ่งที่เรารัก หรือไมรัก
การพลัดพรากจากสิ่งที่เรารัก เปนทุกข
การพบเห็นแตส่ิงที่ไมรัก ก็เปนทุกข,
เพราะฉะนั้น ไมควรรักสิ่งใด
เพราะพลัดพรากจากของรัก เปนทุกข
ผูที่หมดความรักและความไมรักแลว
เครื่องผูกพัน ก็พลอยหมดไปดวย ๘๕

ภาษิตนี้กลาววาบุคคลไมควรติดในส่ิงที่รักหรือไมรัก เพราะการพลัดพรากจากสิ่งที่เรา
รัก หรือพบสิ่งที่เราไมรัก ยอมเปนทุกข ดังนั้น ไมพึงรักสิ่งใด เพราะเมื่อพลัดพรากยอมเปนทุกข ผูที่
หมดความรักและไมรักแลว เครื่องผูกพันยอมหมดไปดวย

บทนี้สอนวาพึงละตัณหา ส่ิงที่รักหรือไมรักทั้งหลาย เพราะเปนบอเกิดแหงความทุกข

ปยวรรค เร่ืองที่ ๒ เร่ืองกุฎมพีคนใดคนหนึ่ง
ที่ใดมีของรัก ที่นั่นมีโศก
ที่ใดมีของรัก ที่นั่นมีภัย
เมื่อไมมีของรักเสียแลว
โศกภัย ก็ไมมี ๘๖

ภาษิตนี้กลาววาที่ใดมีของรัก ที่นั่นยอมมีภัยและความเศรา เมื่อไมมีของรัก ยอมไมมี
ภัยและความเศรา

บทนี้สอนวาเมื่อบุคคลละของรักเสียได ยอมปราศจากภัยและความเศราทั้งปวง

ปยวรรค เร่ืองที่ ๓ เร่ืองนางวิสาขาอุบาสิกา
ที่ใดมีความรัก ที่นั่นมีโศก
ที่ใดมีความรัก ที่นั่นมีภัย

                                                 
๘๕เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๒๔๔-๒๔๕.
๘๖เร่ืองเดียวกัน, ๒๔๖.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



204

เมื่อไมมีความรักเสียแลว
โศก ภัย ก็ไมมี ๘๗

ภาษิตนี้กลาววาที่ใดมีความรัก ที่นั่นยอมมีภัยและความเศรา เมื่อไมมีความรัก ยอมไม
มีภัยและความเศรา

บทนี้สอนวาเมื่อบุคคลละความรักเสียได ยอมปราศจากภัยและความเศราทั้งปวง

ปยวรรค เร่ืองที่ ๔ เร่ืองเจาลิจฉวี
ที่ใดมีความยินดี ที่นั่นมีโศก
ที่ใดมีความยินดี ที่นั่นมีภัย
เมื่อไมมีความยินดีเสียแลว
โศก ภัย ก็ไมมี ๘๘

ภาษิตนี้กลาววาที่ใดมีความยินดี ที่นั่นยอมมีภัยและความเศรา เมื่อไมมีความยินดี
ยอมไมมีภัยและความเศรา

บทนี้สอนวาเมื่อบุคคลละความยินดีเสียได ยอมปราศจากภัยและความเศราทั้งปวง

ปยวรรค เร่ืองที่ ๕ เร่ืองอนิตถิคันธกุมาร
ที่ใดมีความใคร ที่นั่นมีโศก
ที่ใดมีความใคร ที่นั่นมีภัย
เมื่อไมมีความใครเสียแลว
โศก ภัย ก็ไมมี ๘๙

ภาษิตนี้กลาววาที่ใดมีความใคร ที่นั่นยอมมีภัยและความเศรา เมื่อไมมีความใคร ยอม
ไมมีภัยและความเศรา

บทนี้สอนวาเมื่อบุคคลละความใครเสียได ยอมปราศจากภัยและความเศราทั้งปวง

                                                 
๘๗เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๒๔๗.
๘๘เร่ืองเดียวกัน, ๒๔๘.
๘๙เร่ืองเดียวกัน, ๒๔๙.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



205

ปยวรรค เร่ืองที่ ๖ เร่ืองพราหมณคนใดคนหนึ่ง
ที่ใดมีความทะยานอยาก ที่นั่นมีโศก
ที่ใดมีความทะยานอยาก ที่นั่นมีภัย
เมื่อไมมีความทะยานอยากเสียแลว
โศก ภัย ก็ไมมี ๙๐

ภาษิตนี้กลาววาที่ใดมีความทะยานอยาก ที่นั่นยอมมีภัยและความเศรา เมื่อไมมีความ
ทะยานอยาก ยอมไมมีภัยและความเศรา

บทนี้สอนวาเมื่อบุคคลละความทะยานอยากเสียได ยอมปราศจากภัยและความเศรา
ทั้งปวง

ตัณหาวรรค เร่ืองที่ ๑ เร่ืองปลากปละ
สําหรับคนที่มีชีวิตอยูอยางประมาท
ตัณหามีแตจะเจริญเหมือนเถาวัลย
เขายอมกระโดดจากภพนี้ไปสูภพอื่น
เหมือนวานรโลภผลไม โลดแลนอยูในปา,
ตัณหาอันลามก มีพิษราย
ครอบงําบุคคลใด ในโลก
เขายอมมีแตโศกเศราสลด
เหมือนหญาถูกฝนรด ยอมงอกงาม,
ผูใดเอาชนะตัณหาลามก
ที่ยากจะเอาชนะไดนี้
ความโศกยอมตกไปจากผูนั้น
เหมือนหยาดน้ํา ตกจากใบบัว,
เราขอบอกความนี้แกพวกเธอ
ขอใหพวกเธอผูมาชุมนุมกัน ณ ที่นี้ มีความเจริญ
ขอใหพวกเธอขุดรากตัณหา เหมือนถอนรากหญารก
พวกเธออยาปลอยใหมารรังควาญบอย ๆ

                                                 
๙๐เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๒๕๐.
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เหมือนกระแสน้ําคอย ๆ เซาะตนออลม ๙๑

ภาษตินีก้ลาววาบคุคลผูมวัประมาทมกัถกูตณัหาอนัลามกมพีษิรายเขาครอบงาํ ยอมมแีต
ความโศกสลด เวยีนวายตายเกดิจากภพนีสู้ภพอืน่อยูรํ่าไป ดงันัน้ สาวกของพระสมัมาสมัพทุธเจาพงึ
ขุดรากถอนโคนตณัหาทัง้หลาย อยาปลอยใหมารมารงัควาน ผูใดถอนตณัหาไดแลว ความโศกเศรา
ยอมส้ินไปดวย

บทนีส้อนวาผูมตีณัหามากและประมาทยอมตองเวยีนวายตายเกดิไมรูจบส้ิน ตณัหายอม
มแีตพษิรายและกอความโศกสลดแกบคุคล บคุคลใดเปยมดวยตณัหายอมเปยมดวยความโศกสลด
เชนกนั เพราะตณัหาเสมอืนน้าํฝนอนัหลัง่รดตนหญาคอืความโศกสลดใหเจรญิงอกงาม ผูใดละทิง้
ตณัหาไดยอมละทิง้ความโศกสลดทัง้ปวงได บคุคลจงึควรละตณัหาอยางถอนรากถอนโคน เพือ่ไม
เหลอืเชือ้อันลามกมพีษิราย อันเปนเครือ่งบมเพาะความเศราอกี

ตัณหาวรรค เร่ืองที่ ๒ เร่ืองนางลูกสุกร
เมื่อรากยังแข็งแรง ไมถูกทําลาย
ตนไมแมที่ถูกตัดแลว ก็งอกไดใหมฉันใด
เมื่อยังทําลายเชื้อตัณหาไมไดหมด
ความทุกขนี้ก็ยอมเกิดขึ้นไดเร่ือยไปฉันนั้น,
กระแสตัณหา ๓๖ สายอันเชี่ยวกราก
ที่ไหลไปยังอารมณอันนาปรารถนา
ไหลบาทวมทนจิตใจใคร
ความครุนคิดคํานึงที่แฝงราคะ
ยอมจะชักนําใหเขาเห็นผิดคิดไขวเขว,
กระแสน้ําคือตัณหา ไหลไปทุกหนทุกแหง
เถาวัลยคือกิเลส ก็ข้ึนรกไปทั่ว
เมื่อเห็น เถาวัลยนั้นงอกงามแลว
พวกเธอจงตัดรากมันดวยมีดคือปญญา,
สัตวทั้งหลาย มีแตโสมนัส
ชุมชื้นไปดวยรักเสนหา

                                                 
๙๑เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๓๘๓-๓๘๖.
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ซาบซานในกามารมณทั้งปวง
พวกเขาใฝแสวงแตความสุขสันตหรรษา
ก็ตองเกิดตองแกอยูรํ่าไป,
เหลาสัตว ติดกับตัณหา
กระเสือกกระสน ดุจกระตายติดบวง
สัตวทั้งหลายติดอยูในกิเลสเครื่องผูกมัด
ยอมประสบทุกขบอย ๆ ตลอดกาลนาน,
เหลาสัตว ติดกับตัณหา
กระเสือกกระสน ดุจกระตายติดบวง
ฉะนั้นภิกษุ เมื่อหวังใหกิเลสจางคลาย
ก็พึงทําลายตัณหาเสีย ๙๒

ภาษตินีก้ลาววาหากทาํลายเชือ้ตัณหาไมหมด ความทกุขยอมเกดิไดอีก ดจุตนไมทีถ่กู
ตดัแลว แตรากยงัแขง็แรง ยอมงอกขึน้ใหมได กระแสตณัหาทัง้ ๓๖ สาย ๙๓ เขาทวมจติใจใคร มกัดงึ
จติผูนัน้ใหไหลไปตามอารมณความใคร มจีติเหน็ผดิ ตณัหาดจุกระแสน้าํไหลไปทกุที ่ เถาวลัยดจุ
กเิลสยอมข้ึนรก ภิกษพุงึตดัรากเถาวลัยดวยมดีคอืปญญา สัตวทีม่คีวามสขุซานไปในกามารมณ
ทัง้ปวง ยอมตองเกดิแกอยูรํ่าไป สัตวทัง้หลายตดิกบัดกัคอืตัณหา ตองกระเสอืกกระสนในเครือ่ง
ผูกมดันัน้ ยอมประสบทกุข ดงันัน้ ภิกษทุัง้หลายพงึหลกีบวงคอืตัณหาเหลานัน้

บทนี้สอนวาตัณหายอมกอใหเกิดความต่ําทรามหลายประการ คือ เกิดความทุกขรํ่าไป
กอใหเกิดความเห็นผิด เพราะตัณหายอมแผซานไปในอารมณตาง ๆ ไดโดยงาย บุคคลพึงตัดราก
ตัณหาดวยปญญาประดุจใชมีดตัดเถาวัลย

พราหมณวรรค เร่ืองที่ ๒๗ เร่ืองพระสารีบุตรเถระ
ผูใดไมมีความอยาก
ในโลกนี้และโลกหนา

                                                 
๙๒เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๓๘๗-๓๙๒.
๙๓หมายถึง กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา อิงอายตนะภายใน คือ ตา หู จมูก ล้ิน

กาย และใจ , อิงอายตนะภายนอก คือ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสทางกาย และอารมณที่เกิดกับใจ
จึงแยกเปนอายตนะภายใน ๑๘ ชนิด อายตนะภายนอก ๑๘ ชนิด รวมเปนกระแสตัณหา ๓๖ ชนิด
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หมดกิเลส เปนอิสระ
ผูนั้นเราเรียกวา พราหมณ ๙๔

ภาษิตนี้กลาววาผูใดไมมีตัณหา ส้ินกิเลส ไมปรารถนาโลกนี้หรือโลกหนา ผูนั้นยอม
เรียกวาพราหมณ

บทนี้สอนวาผูไมมีตัณหา ละกิเลส ไมปรารถนาการเกิดหรือสมบัติในภพใดอีก ยอมควร
เรียกวาพราหมณ

พราหมณวรรค เร่ืองที่ ๒๘ เร่ืองพระมหาโมคคัลลานเถระ
ผูใดหมดตัณหา
หมดสงสัย เพราะรูแจงจริง
ลุถึงอมตนิพพานแลว
ผูนั้นเราเรียกวา พราหมณ ๙๕

ภาษิตนี้กลาววาผูใดสิ้นตัณหา ทิ้งวิจิกิจฉา บรรลุพระนิพพาน ยอมเรียกวาพราหมณ
บทนี้สอนวาผูควรเรียกวาพราหมณ คือ ผูส้ินตัณหา หมดความสงสัยในพระนิพพาน

พราหมณวรรค เร่ืองที่ ๓๓ เร่ืองพระโชติกเถระ
ผูละตัณหา
ออกบวชไมมีเรือน
หมดความอยากในภพ
เราเรียกวา พราหมณ ๙๖

ภาษิตนี้กลาววาบุคคลละตัณหา ไมครองเรือน ส้ินความใครในตัณหาและภพ ควรเรียก
วาเปนพราหมณ

บทนี้สอนวาผูละกามารมณ ไมปรารถนาการครองเรือน ส้ินความปรารถนาในกามและ
การเวียนวายตายเกิดอีก ยอมควรเรียกวาพราหมณ

                                                 
๙๔เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๔๖๔.
๙๕เร่ืองเดียวกัน, ๔๖๕.
๙๖เร่ืองเดียวกัน, ๔๗๐.
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พราหมณวรรค เร่ืองที่ ๓๘ เร่ืองพระอังคุลิมาลเถระ
มหาฤๅษีผูองอาจ ประเสริฐ แกลวกลา
ชํานะ ปราศจากตัณหา
บริสุทธิ์ ตรัสรูธรรม
เราเรียกวา พราหมณ ๙๗

ภาษิตนี้กลาววาผูเปนพราหมณ คือ บุคคลผูองอาจ ประเสริฐ แกลวกลา ส้ินตัณหา
มีแตความบริสุทธิ์แลว

บทนี้สอนวาผูแสวงหาพระนิพพาน ละกิเลสทั้งปวงแลว ยอมควรเรียกวาพราหมณ

พราหมณวรรค เร่ืองที่ ๑ เร่ืองพราหมณผูมีความเลื่อมใสมาก
พราหมณเอย ทานจงพยายามหยุดกระแส (ตัณหา)
และบรรเทากามทั้งหลายเสีย พราหมณเอย
เมื่อทานรูความสิ้นไปแหงสิ่งปรุงแตงทั้งหลาย
ทานก็จะรูส่ิงที่ไมปรุงแตง (นิพพาน) ๙๘

ภาษิตนี้กลาววาเมื่อบุคคลละตัณหา บรรเทากาม ยอมปราศจากสิ่งปรุงแตงและเมื่อ
นั้นยอมรูพระนิพพาน

บทนี้สอนวาผูละตัณหาไดแลว ยอมปราศจากเครื่องเศราหมองปรุงแตง และเขาถึงพระ
นิพพานได

เมื่อภิกษุทั้งหลายละกามฉันทะ ความพอใจหลงใหลในรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส หรือ
อารมณกระทบอื่น ๆ ปลอยวางความสวยงามนาร่ืนรมยยินดีทั้งหลายเสียได ยอมพนจากอํานาจ
แหงตัณหา ไมตองกลับมาเกิดอีกหลายชาติ เพราะทําลายตัณหาซึ่งทําใหเกิดภพชาติไดแลว ยอม
เขาถึงซึ่งพระนิพพาน

                                                 
๙๗เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๔๗๖.
๙๘เร่ืองเดียวกัน, ๔๓๗.
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๑.๒.๕ ปฏิฆะ คือ การมีอารมณกระทบใจ การมีอารมณโกรธ ๙๙ คําสอนในพระธรรมบทที่
เกี่ยวกับปฏิฆะ มีดังนี้

๑.๒.๕.๑ ความไมจองเวร ดังตอไปนี้

ยมกวรรค เร่ืองที่ ๓ เร่ืองพระติสสเถระ
ใครมัวคิดอาฆาตวา
“มันดาเรา มันทํารายเรา
มันเอาชนะเรา มันขโมยของเรา”
เวรของเขาไมมีทางระงับ,
ใครไมคิดอาฆาตวา
“มันดาเรา มันทํารายเรา
มันเอาชนะเรา มันขโมยของเรา”
เวรของเขายอมระงับ ๑๐๐

ภาษตินีก้ลาววาหากมวัคดิอาฆาตวาใครดาเรา ทาํรายเรา ชนะเรา ขโมยของของเรา เวร
ยอมไมส้ินไป หากไมคดิอาฆาตวาใครดาเรา ทาํรายเรา ชนะเรา ขโมยของของเรา เวรยอมส้ินไป

บทนี้สอนวาผูมัวคิดอาฆาต ยอมตองจองเวรกันเรื่อยไป สวนผูไมคิดอาฆาตแลว ยอม
ไมตองจองเวรกันอีก

ยมกวรรค เร่ืองที่ ๔ เร่ืองนางกาลียักษิณี
แตไหนแตไรมา ในโลกนี้
เวรไมมีระงับดวยการจองเวร
มีแตระงับดวยการไมจองเวร
นี้เปนกฎเกณฑตายตัว ๑๐๑

ภาษิตนี้กลาววาในกาลไหน ๆ เวรทั้งหลายในโลกนี้ ยอมไมระงับดวยเวรเลย แตยอม
ระงับไดดวยการไมจองเวรซึ่งกันและกันเทานั้น

                                                 
๙๙พระราชพรหมยาน, สังโยชน ๑๐, ๗๑.
๑๐๐เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๕-๖.
๑๐๑เร่ืองเดียวกัน, ๗.
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บทนี้สอนวาแตไหนแตไรมา เวรระงับดวยการไมจองเวรเทานั้น ไมเคยระงับไดดวยการ
จองเวรเลย

สุขวรรค เร่ืองที่ ๑ เร่ืองระงับความทะเลาะแหงหมูพระญาติ
ในมนุษย ผูจองเวรกัน
พวกเราไมจองเวรใคร
ชางอยูสบายจริงหนอ
ในหมูมนุษยผูเต็มไปดวยเวร
พวกเราอยูอยางปราศจากเวร ๑๐๒

ภาษิตนี้กลาววาในหมูผูจองเวร ผูไมจองเวรยอมเปนสุข ในหมูผูมีกิเลส ผูปราศจาก
กิเลสยอมเปนสุข ในหมูผูกระวนกระวาย ผูไมกระวนกระวายยอมเปนสุข ในหมูผูกระหาย ผูไม
กระหายยอมเปนสุข

บทนี้สอนวาผูไมจองเวร ปราศจากเวร ไมมีกิเลส ไมมีความกระวนกระวาย ยอมอยู
อยางเปนสุข

๑.๒.๕.๒ ความไมโกรธ ดังตอไปนี้

อรหันตวรรค เร่ืองที่ ๖ เร่ืองพระสารีบุตรเถระ
พระอรหันตเปรียบไดกับแผนดิน ไมเคยโกรธขึ้งใคร
มีจิตคงที่ เหมือนหลักเมือง
มีจรรยาสะอาด เหมือนสระน้ําที่ใสไรเปอกตม
ผูมีคุณสมบัติเห็นปานนี้ ยอมไมเวียนวายตายเกิดอีก ๑๐๓

ภาษิตนี้กลาววาพระอรหันตไมโกรธใครดุจแผนดิน จิตมั่นคงดุจเสาหลัก มีจริยาสะอาด
ดุจสระน้ําใส ทั้งเปนผูไมเวียนวายตายเกิดอีก

บทนี้สอนวาพระอรหันตปราศจากความโกรธ ไมหวั่นไหวดุจหลักเมือง จริยาสะอานดุจ
น้ําใส นี้คือคุณสมบัติของผูพนวัฏฏะ

                                                 
๑๐๒เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๒๒๙.
๑๐๓เร่ืองเดียวกัน, ๑๑๐.
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โกธวรรค เร่ืองที่ ๒ เร่ืองภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง
ผูใดยับยั้งความโกรธที่เกิดขึ้นไดทันที
เหมือนสารถีหยุดรถที่กําลังแลนไวได
ผูนั้นไซรเราเรียกวา “สารถี”
สวนคนนอกนี้ไดชื่อเพียง “ผูถือเชือก” ๑๐๔

ภาษิตนี้กลาววาผูยับยั้งความโกรธไดทันที ดุจนายสารถีหยุดรถไดทันใด ผูนั้นพระองค
ขนานนามวา “สารถี” สวนชนนอกแตนี้ เปนไดเพียง “ผูถือเชือก” หาใชสารถีไม

บทนี้สอนวาพึงยับยั้งความโกรธที่เกิดขึ้นไดทันที ดุจสารถีหามลอไดทันใด

พราหมณวรรค เร่ืองที่ ๗ เร่ืองพระสารีบุตรเถระ
ไมควรรังแกพราหมณ (นักบวช)
และพราหมณก็ไมควรแสดงความโกรธตอบ
คนที่รังแกพราหมณ เปนคนนาตําหนิ
แตพราหมณผูโกรธตอบ นาตําหนิกวา ๑๐๕

ภาษิตนี้กลาววาไมควรรังแกพราหมณ ทั้งพราหมณไมพึงโกรธตอบ เพราะพราหมณผู
โกรธตอบนาติเตียนยิ่งกวา

บทนี้สอนวาบุคคลไมควรรังแกนักบวช สวนนักบวชผูถูกรังแกไมควรแสดงความโกรธ
ตอบ หากนับวาคนรังแกนักบวชเปนคนนาตําหนิแลว ถานักบวชโกรธตอบ นักบวชนั้นนาตําหนิกวา
ผูรังแกเสียอีก

พราหมณวรรค เร่ืองที่ ๑๖ เร่ืองอักโกสกภารทวาชพราหมณ
ผูใดไมโกรธ ทนตอการดา
และการลงโทษจองจํา
มีขันติเปนกําลังทัพ
ผูนั้นเราเรียกวา พราหมณ ๑๐๖

                                                 
๑๐๔เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๒๕๘.
๑๐๕เร่ืองเดียวกัน, ๔๔๓.
๑๐๖เร่ืองเดียวกัน, ๔๕๓.
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ภาษิตนี้กลาววาผูใดทรงขันติ ทนตอความโกรธ การดาวา และถูกทําราย ยอมควรเรียก
วาพราหมณ

บทนี้สอนวาผูมีความอดทนตอการดาวาและการลงโทษ ดวยกําลังแหงขันติ ยอมถือ
เปนพราหมณ

พราหมณวรรค เร่ืองที่ ๑๗ เร่ืองพระสารีบุตรเถระ
ผูใดไมมักโกรธ ทรงศีลพรต
หมดกิเลสฝกฝนตน
มีชีวิตอยูในโลกนี้เปนครั้งสุดทาย
ผูนั้น เราเรียกวา พราหมณ ๑๐๗

ภาษิตนี้กลาววาผูละความโกรธ ครองศีลบริสุทธิ์ ไมกลับมาเกิดอีก ยอมเรียกวา
พราหมณ

บทนี้สอนวาภิกษุผูไมมีความโกรธ ทรงศีล ส้ินกิเลส จะมีชีวิตในโลกเปนครั้งสุดทาย

๑.๒.๕.๓ ความไมเบียดเบียน ดังตอไปนี้

ทัณฑวรรค เร่ืองที่ ๓ เร่ืองเด็กหลายคน
สัตวทั้งหลายลวนตองการความสุข
ผูที่ตองการความสุขแกตน
แตเบียดเบียนสัตวอ่ืน
ตายไปแลวยอมไมไดรับความสุข,
สัตวทั้งหลายลวนตองการความสุข
ผูที่ตองการความสุขแกตน
ไมเบียดเบียนสัตวอ่ืน
ตายไปแลวยอมไดรับความสุข ๑๐๘

                                                 
๑๐๗เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๔๕๔.
๑๐๘เร่ืองเดียวกัน, ๑๕๓-๑๕๔.
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ภาษตินีก้ลาววาสตัวทัง้หลายตองการความสขุ บคุคลใดแสวงหาสขุเพือ่ตน แตเบยีดเบยีน
สัตวอ่ืน บคุคลนัน้ตายไปแลวยอมไดทกุข สัตวทัง้หลายตองการความสขุ บคุคลใดแสวงหาสขุเพือ่ตน
ไมเบยีดเบยีนผูอ่ืน บคุคลนัน้ตายไปแลวยอมไดสุข

บทนีส้อนวาสตัวทัง้หลายตองการความสขุเสมอกนั ผูหาสขุใสตวัโดยเบยีดเบยีนสตัวอ่ืน
ยอมไดทกุข ผูหาสขุใสตนโดยไมเบยีดเบยีนสตัวอ่ืนยอมไดสุข

ทัณฑวรรค เร่ืองที่ ๗ เร่ืองพระมหาโมคคัลลานเถระ
ผูทํารายลงทัณฑแกบุคคล
ผูไมเบียดเบียน ไมทํารายใคร
ยอมไดรับผลสนองสิบอยาง
อยางใดอยางหนึ่งทันตาเห็น,
ไดรับเวทนาอยางรุนแรง
ไดรับความเสื่อมเสีย
ถูกทํารายรางกาย
เจ็บปวยอยางหนัก
กลายเปนคนวิกลจริต,
ตองราชภัย
ถูกกลาวหาอยางรุนแรง
ไรญาติพี่นอง
ทรัพยสมบัติก็พินาศฉิบหาย,
หรือไมบานเรือนของเขายอมถูกไฟไหม
ตายไป เขาผูทรามปญญาก็ตกนรก ๑๐๙

ภาษิตนี้กลาววาผูทํารายบุคคลผูไมทํารายใคร ยอมไดรับผลตอบสนอง ๑๐ อยาง คือ
ไดรับเวทนาอยางหนัก เสื่อมเสีย ถูกทําราย เจ็บปวย วิกลจริต ตองโทษ ถูกกลาวหา ไรญาติพี่นอง
ทรัพยสมบัติพินาศหรือบานเรือนถูกไฟไหม ตายไปยอมตกนรก

บทนี้สอนวาผูเบียดเบียนผูไมเบียดเบียน ยอมตองไดรับผลรายอยางยิ่งในภายหลัง

                                                 
๑๐๙เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๑๕๙-๑๖๒.
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พราหมณวรรค เร่ืองที่ ๗ เร่ืองพระสารีบุตรเถระ
ไมมีอะไรจะดีสําหรับพราหมณ
เทากับหักหามใจจากปยารมณ
เมื่อใดเขาไมเบียดเบียนคนอื่น
เมื่อนั้น ความทุกขก็สงบ ๑๑๐

ภาษิตนี้กลาววาความกีดกันใจจากอารมณอันเปนที่ รักทั้งหลายยอมเปนความ
ประเสริฐไมนอยแกพราหมณ เมื่อไมเบียดเบียนผูอ่ืนแลว ความทุกขยอมสงบลง

บทนี้สอนวานักบวชไมควรเบียดเบียนผูใดอีกตอไป เพื่อใหความทุกขหมดไป

พราหมณวรรค เร่ืองที่ ๒๒ เร่ืองภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง
ผูงดเบียดเบียนสัตวอ่ืน
ไมวาเล็กหรือใหญ
ไมฆาเอง ไมส่ังใหคนอื่นฆา
เราเรียกวา พราหมณ ๑๑๑

ภาษิตนี้กลาววาผูไมเบียดเบียนสัตวทั้งหลาย ไมวาใหญหรือนอย ทั้งไมกระทําเอง ไม
ใชใหผูอ่ืนกระทํา ยอมเรียกวาพราหมณ

บทนี้สอนวาผูไมเบียดเบียนสัตวอ่ืน ทั้งดวยมือตนหรือใชวานผูอ่ืน ผูนั้นแหละจึงถือเปน
พราหมณแทจริง

พราหมณวรรค เร่ืองที่ ๒๓ เร่ืองสามเณร
ผูไมดุราย กลางกลุมชนผูดุราย
สงบ กลางกลุมชนผูทารุณ
ไมยึดมั่นกลางกลุมผูยึดมั่น
เราเรียกวา พราหมณ ๑๑๒

                                                 
๑๑๐เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๔๔๔.
๑๑๑เร่ืองเดียวกัน, ๔๕๙.
๑๑๒เร่ืองเดียวกัน, ๔๖๐.
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ภาษิตนี้กลาววาบุคคลผูไมเคียดแคนทามกลางผูเคียดแคน ผูวางอาชญาทามกลางผูมี
อาชญา ผูไมถือมั่นทามกลางผูถือมั่น ยอมเรียกวาพราหมณ

บทนี้สอนวาผูไมดุรายทารุณ ละความยึดมั่นถือมั่น ทามกลางผูยังดุรายทารุณและมี
ความยึดมั่นถือมั่น จึงสมแกฉายาวาพราหมณแท

๑.๒.๕.๔ ความไมวิวาท ดังตอไปนี้

ยมกวรรค เร่ืองที่ ๕ เร่ืองภิกษุชาวเมืองโกสัมพี
คนทั่วไปมักนึกไมถึงวา ตนกําลังพินาศ
เพราะวิวาททุมเถียงกัน
สวนผูรูความจริงเชนนั้น
ยอมไมทะเลาะกันอีกตอไป ๑๑๓

ภาษิตนี้กลาววาผูรูความจริงวาการวิวาททุมเถียงกัน ยอมยังความพินาศมาสูตน ยอม
ไมมัวทะเลาะอีกตอไป

บทนี้สอนวาผูมัววิวาทกันยอมถึงความพินาศ ผูรูความจริงนี้ยอมไมทะเลาะกันอีก

ทัณฑวรรค เร่ืองที่ ๔ เร่ืองพระโกณฑธานเถระ
อยากลาวคําหยาบแกใคร ๆ
เมื่อถูกทานดาวา เขาจะโตตอบทาน
การพูดจากาวราวกันเปนเหตุกอทุกข
อาจลุกลามถึงขั้นลงมือประทุษรายกัน,
ถาเธอทําตนใหเงียบเสียงได
เหมือนฆองแตก
ก็นับวาเธอเขาถึงนิพพานแลว
เธอก็จะไมตองทะเลาะเบาะแวงกับใครอีก ๑๑๔

                                                 
๑๑๓เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๘.
๑๑๔เร่ืองเดียวกัน, ๑๕๕-๑๕๖.
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ภาษตินีก้ลาววาบคุคลไมพงึวากลาวคาํหยาบแกใคร เพราะผูถกูดาวาจะโกรธและโตตอบ
การพดูจากาวราวกนั อาจทาํใหเร่ืองลกุลามจนทาํรายซึง่กนัและกนั ถาบคุคลรูจกันิง่เงยีบ ดจุฆองแตก
ไมเกดิเสยีงเมือ่ถกูกระทบ นบัวาเขาถงึพระนพิพาน ไมตองทะเลาะกบัใครอกี

บทนีส้อนวาภกิษไุมควรกลาวคาํหยาบคายดาทอกนั เพราะจะทาํใหการทะเลาะลกุลาม
ใหญโต แตพงึนิง่เฉยระงบัเสยี เพือ่ไมตองทะเลาะกบัใครอกี

๑.๒.๖ มานะ คือ การถือตัวถือตน ๑๑๕ คําสอนในพระธรรมบทที่เกี่ยวกับมานะ ดังนี้

พาลวรรค เร่ืองที่ ๑๔ เร่ืองพระสุธรรมเถระ
ภิกษุพาล ปรารถนาชื่อเสียงเกียรติยศที่ไมเหมาะ
อยากเปนใหญกวาพระภิกษุทั้งหมด
อยากเปนเจาอาวาส
อยากไดรับบูชาสักการะจากชาวบานทั้งหลาย,
“ขอใหคฤหัสถ และบรรพชิต
จงสําคัญวา เราเทานั้นทํากิจนี้
ขอใหเขาเหลานั้นอยูในบังคับบัญชาของเรา
ไมวากิจการใหญหรือเล็ก”
ภิกษุพาล มักจะคิดใฝฝนเชนนี้
ความทะเยอทะยาน และความหยิ่งก็พลอยเพิ่มข้ึน ๑๑๖

ภาษิตนี้กลาววาภิกษุใดปรารถนาชื่อเสียง ความเปนใหญ เปนเจาอาวาส สักการะบูชา
ปรารถนาเปนคนสําคัญแหงคฤหัสถและบรรพชิต มีแตความหยิ่งและความทะเยอทะยาน นั้นแล
เปนภิกษุพาล

บทนี้สอนวาผูเปนภิกษุพาลมักใฝฝน ปรารถนาชื่อเสียงเกียรติยศในทางมิชอบ อยาก
เปนใหญ อยากไดรับความสักการะบูชา ทําใหความทะเยอทะยานและความหยิ่งพลอยเพิ่มพูนขึ้น

                                                 
๑๑๕พระราชพรหมยาน, สังโยชน ๑๐, ๗๑.
๑๑๖เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๘๔-๘๕.
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บัณฑิตวรรค เร่ืองที่ ๖ เร่ืองพระลกุณฏกภัททิยเถระ
ขุนเขาไมสะเทือน
เพราะแรงลม ฉันใด
บัณฑิตก็ไมหวั่นไหว
เพราะนินทาหรือสรรเสริญ ฉันนั้น ๑๑๗

ภาษิตนี้กลาววาลมไมสามารถพัดใหภูเขาสะเทือนได ฉันใด คํานินทาหรือสรรเสริญ
ยอมไมทําใหบัณฑิตหวั่นไหวได ฉันนั้น

บทนีส้อนวาบณัฑติยอมละความถอืตัว ไมหวัน่ไหวในคาํนนิทาหรอืสรรเสรญิ ดจุขุนเขา
ไมสะเทอืนเพราะแรงลมพดั

โกธวรรค เร่ืองที่ ๑ เร่ืองเจาหญิงโรหิณี
ควรละความโกรธ และมานะ
เอาชนะกิเลสเครื่องผูกมัดทุกชนิด
ผูที่ไมติดอยูในรูปนาม หมดกิเลสแลว
ยอมคลาดแคลวจากความทุกข ๑๑๘

ภาษิตนี้กลาววาบุคคลควรละความโกรธ ความมานะ และกิเลสทั้งหลายใหได ผูไมติด
ในรูปนามและกิเลสแลว ยอมพนจากทุกขทั้งปวง

บทนี้สอนวาบุคคลพึงละความมานะถือตน ไมยึดมั่นสิ่งใด เพื่อพนจากทุกข
เมื่อภิกษุทั้งหลายละวางความโกรธ เกลียด เคียดแคน อาฆาตพยาบาท จองเวรซึ่งกัน

และกันไดแลว ยอมเกิดอารมณปลอยวาง ไมขุนเคือง ไมเศราหมอง และสามารถปฏิบัติธรรมได
โดยราบรื่น มีผลแหงความสงบจิตสบายใจเปนปจจุบัน มีผลแหงพระนิพพานในอนาคต

                                                 
๑๑๗เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๙๔.
๑๑๘เร่ืองเดียวกัน, ๒๕๗.
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๑.๒.๗ อุทธัจจะ คือ การมีอารมณฟุงซาน ๑๑๙ คําสอนในพระธรรมบทที่เกี่ยวกับอุทธัจจะ
ดังนี้

จิตวรรค เร่ืองที่ ๑ เร่ืองพระเมฆิยเถระ
จิตดิ้นรน กลับกลอก
ปองกันยาก หามยาก
คนมีปญญาสามารถดัดใหตรงได
เหมือนชางดัดลูกศร ๑๒๐

ภาษิตนี้กลาววาผูมีปญญายอมควบคุมจิตที่ดิ้นรนกลับกลอก หามไดยาก ดุจชางศร
ดัดลูกศรใหตรง จิตอันนี้ยอมพยายามดิ้นรนไปสูกามคุณ เฉกปลาถูกโยนขึ้นบก ยอมด้ินรนลงสู
แหลงน้ํา

บทนี้สอนวาผูมีปญญายอมดัดจิตที่ดิ้นรน กลับกลอก หามยาก ใหนิ่งได ดุจชางดัดศร

จิตวรรค เร่ืองที่ ๒ เร่ืองพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง
จิตควบคุมยาก เปล่ียนแปลงเร็ว
ใฝในอารมณตามที่ใคร
ฝกจิตเชนนั้นไดเปนการดี
เพราะจิตที่ฝกไดแลว นําสุขมาให ๑๒๑

ภาษิตนี้กลาววาหากฝกจิตอันควบคุมไดยาก เปล่ียนไดเร็ว มักไหลตามความใคร ผูฝก
จิตเชนนั้นไดแลว ยอมมีความสุข

บทนี้สอนวาการฝกควบคุมจิตที่ควบคุมไดยาก เปล่ียนแปลงไดเร็ว ใฝในอารมณตามที่
ตองการของตนไดนั้นเปนการดี เพราะจะนําความสุขมาให

                                                 
๑๑๙พระราชพรหมยาน, สังโยชน ๑๐, ๗๑.
๑๒๐เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๓๙.
๑๒๑เร่ืองเดียวกัน, ๔๑.
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จิตวรรค เร่ืองที่ ๓ เร่ืองอุกกัณฐิตภิกษุ
จิตเห็นไดยาก ละเอียดยิ่งนัก
มักใฝในอารมณตามที่ใคร
ผูมีปญญาจึงควรควบคุมจิตไวใหดี
เพราะจิตที่ควบคุมไดแลว นําสุขมาให ๑๒๒

ภาษิตนี้กลาววาจิตอันละเอียดเห็นไดยาก มักไหลไปตามความใคร ผูใดควบคุมจิตได
แลว ยอมมีแตความสุข

บทนีส้อนวาผูมปีญญาควรควบคมุจติทีล่ะเอยีด เหน็ไดยาก ใฝในอารมณตามทีต่องการ
ไดเปนอยางดแีลว จะมคีวามสขุ

จิตวรรค เร่ืองที่ ๔ เร่ืองพระภาคิไนยสังฆรักขิตเถระ
จิตทองเที่ยวไปไกล เที่ยวไปดวงเดียว
ไมมีรูปราง อาศัยอยูในรางกายนี้
ใครควบคุมจิตนี้ได
ยอมพนจากบวงมาร ๑๒๓

ภาษิตนี้กลาววาผูควบคุมจิตอันไมมีรูปราง มักทองไป ผูควบคุมจิตนี้ไดแลว ยอมพน
จากบวงมาร

บทนี้สอนวาผูควบคุมจิตที่ทองไปไกล ไมมีราง แตอาศัยอยูในกายนี้ ไดเปนอยางดีแลว
ยอมพนจากบวงมารได

จิตวรรค เร่ืองที่ ๖ เร่ืองภิกษุผูปรารภวิปสสนา
เมื่อรูวารางกายนี้แตกดับงายเหมือนหมอน้ํา
พึงปองกันจิตใหมั่นเหมือนปองกันเมืองหลวง
แลวพึงรบกับพญามารดวยอาวุธคือปญญา
เมื่อรบชนะแลวพึงรักษาชัยชนะนั้นไว
ระวังอยาตกอยูในอํานาจมารอีก ๑๒๔

                                                 
๑๒๒เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๔๒.
๑๒๓เร่ืองเดียวกัน, ๔๓.
๑๒๔เร่ืองเดียวกัน, ๔๖.
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ภาษตินีก้ลาววารางกายนีแ้ตกงายดจุหมอน้าํ ปองกนัยาก ดงันัน้ บณัฑติพงึหนัมาปองกนั
จติดจุปองกนัเมอืงหลวง รบกบัพญามารดวยปญญา แลวรักษาชัยชนะนัน้ไวใหได

บทนี้สอนวาบัณฑิตเมื่อรูวารางนี้ไมคงทนถาวร จึงควรปองกันจิตใจใหพนจากอํานาจ
ของพญามาร โดยใชปญญาวุธเปนเครื่องประหารพญามาร เมื่อฝกควบคุมจิตไดแลว ควรปองกัน
ไมใหตกในอํานาจตัณหาอีก

นาควรรค เร่ืองที่ ๕ เร่ืองสานุสามเณร
เมื่อกอนใจขาไดทองเที่ยวไปในอารมณ
ตามปรารถนา ตามความใคร ตามสบาย
แตบัดนี้ ขาจักบังคับมันดวยโยนิโสมนสิการ
เหมือนควาญชางถือขอ บังคับชางที่ตกมัน ๑๒๕

ภาษิตนี้กลาววาแตกอนจิตแหงพระพุทธเจายอมทองไปในความปรารถนา ความใคร
ตามสบายแหงตน บัดนี้พระองคคุมจิตดวยโยนิโสมนสิการ ดุจนายควาญชางคุมชางตกมันดวยขอ

บทนีส้อนวาบคุคลพงึใชโยนโิสมนสกิาร (การทาํในใจโดยแยบคาย กระทาํไวในใจโดย
อุบายอนัแยบคาย การพจิารณาโดยแยบคาย คอื พจิารณาเพือ่เขาถงึความจรงิโดยสบืคนหาเหตผุล
ไปตามลําดับจนถึงตนเหตุ แยกแยะองคประกอบจนมองเห็นตัวสภาวะและความสัมพันธแหงเหตุ
ปจจัยหรือตริตรองใหรูจักสิ่งที่ดีที่ชั่ว ยังกุศลธรรมใหเกิดขึ้นโดยอุบายที่ชอบ ซึ่งจะมิใหเกิดอวิชชา
และตัณหา ความรูจักคิด คิดถูกวิธี) เพื่อควบคุมจิตใจที่เที่ยวทองตามอารมณใครปรารถนา          
ดุจควาญใชขอบังคับชาง

ตัณหาวรรค เร่ืองที่ ๗ เร่ืองจูฬธนุคคหบัณฑิต
ผูตั้งใจระงับความคิดฟุงซาน
เจริญอสุภกรรมฐานวิธี มีสติทุกเวลา
จักขจัดตัณหาหมดสิ้นไป
ทําลายเครื่องผูกของมาร ๑๒๖

                                                 
๑๒๕เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๓๗๓.
๑๒๖เร่ืองเดียวกัน, ๓๙๘-๓๙๙.
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ภาษตินีก้ลาววาตณัหายอมเจริญยิง่แกชนผูมวัวติก มรีาคะจดั เหน็อารมณวางาม
บคุคลนัน่แลยอมทาํเครือ่งผกูใหมัน่ สวนภกิษใุด ยนิดใีนธรรมเปนทีเ่ขาไประงบัวติก เจรญิอสภุฌาน
อยู มสีตทิกุเมือ่ ภกิษนุัน่แล จกัทาํตณัหาใหสูญสิน้ได ภิกษนุัน่จะตัดเครือ่งผกูแหงมารได

บทนี้สอนวาควรระงับความคิดฟุงซานโดยใชอสุภกรรมฐาน เพื่อขจัดตัณหาและเครื่อง
ผูกของมารใหส้ินไป

ภิกขุวรรค เร่ืองที่ ๑ เร่ืองภิกษุ ๕ รูป
สํารวมทางตา เปนการดี
สํารวมทางหู เปนการดี
สํารวมทางจมูก เปนการดี
สํารวมทางลิ้น เปนการดี,
สํารวมทางกาย เปนการดี
สํารวมทางวาจา เปนการดี
สํารวมทางใจ เปนการดี
ภิกษุ ผูสํารวมทุกทาง
ยอมพนจากทุกขทั้งปวง ๑๒๗

ภาษิตนี้กลาววาความสํารวมทางตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ เปนการดี ภิกษุผูสํารวม
อายตนะทั้งหลายนี้ไดแลว ยอมพนจากทุกขทั้งปวง

บทนี้สอนวาผูสํารวมอายตนะภายนอกทั้ง ๕ ไดดีแลว ยอมพนจากทุกขทั้งปวง

ภิกขุวรรค เร่ืองที่ ๕ เร่ืองภิกษุคบภิกษุผูเปนฝกฝายผิดรูปใดรูปหนึ่ง
ไมพึงดูหมิ่นลาภของตน
ไมพึงริษยาลาภคนอื่น
เมื่อภิกษุมัวริษยาลาภคนอื่น
ใจยอมไมเปนสมาธิ ๑๒๘

                                                 
๑๒๗เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๔๑๑-๔๑๒.
๑๒๘เร่ืองเดียวกัน, ๔๑๖.
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ภาษิตนี้กลาววาภิกษุไมควรดูหมิ่นลาภของตน ไมควรเที่ยวปรารถนาลาภของผูอ่ืน
ภิกษุเมื่อปรารถนาลาภของผูอ่ืน ไมประสบสมาธิ ถาภิกษุแมเปนผูมีลาภนอย ก็ไมดูหมิ่นลาภของ
ตน เทพยดาทั้งหลาย ยอมสรรเสริญภิกษุนั้นวาเปนผูมีอาชีพหมดจด ไมเกียจคราน

บทนี้สอนวาภิกษุผูไมหมิ่นลาภของตน ไมเกียจคราน มีสัมมาอาชีวะ ยอมไดรับคําชม
สวนผูหมิ่นลาภตน ริษยาลาภของผูอ่ืน จิตยอมฟุงซานไมมีสมาธิ

ภิกขุวรรค เร่ืองที่ ๙ เร่ืองพระสันตกายเถระ
ภิกษุผูมีกายสงบ มีวาจาสงบ
มีใจสงบ ตั้งมั่น
ละโลกามิสได
เรียกวา ผูสงบจริง ๑๒๙

ภาษิตนี้กลาววาภิกษุผูมีกายสงบ มีวาจาสงบ มีใจสงบ ผูตั้งมั่นดีแลว ละโลกามิสไดแลว
เราเรียกวาผูสงบระงับ

บทนีส้อนวาภิกษผูุสํารวมอินทรยีทัง้ ๓ คอื กาย วาจา ใจ ใหสงบตัง้มัน่ได ยอมเปนผูไดเสพ
ความสงบทีแ่ทจริง

เมื่อภิกษุทั้งหลายสามารถสงบระงับความฟุงซานแหงจติลงได จิตยอมไมสอดสายไปใน
อารมณใครปรารถนาตาง ๆ อันเปนอารมณเบื้องต่ํา มีจิตกําหนดรูในกรรมฐานจิต อธิจิตที่ตั้งใจ
กาํหนดรู เชน อานาปานสตกิรรมฐาน โลหติกสนิ เปนตน จกัทาํใหภิกษทุัง้หลายควบคมุจิตใหหยดุนิง่
เพื่อพิจารณาธรรมทั้งหลายอันไดแกวิปสสนาญานเปนอาทิ เพื่อตัดกิเลส หลุดพน ถึงความสงบ
ราบคาบแหงกิเลส ตัณหา อวิชชา และอุปาทานทั้งปวง

๑.๒.๘ อวิชชา คือ การไมรูตามความเปนจริงเรื่องนิพพาน ๑๓๐ คําสอนในพระธรรมบทที่
เกี่ยวกับอวิชชา ดังนี้

พาลวรรค เร่ืองที่ ๑ เร่ืองบุรุษคนใดคนหนึ่ง
ราตรีนาน สําหรับคนนอนไมหลับ
ระยะทางโยชนหนึ่งไกล สําหรับผูลาแลว

                                                 
๑๒๙เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๔๒๙.
๑๓๐พระราชพรหมยาน, สังโยชน ๑๐, ๗๑.
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สังสารวัฏยาวนาน สําหรับคนพาล
ผูไมรูแจงพระสัทธรรม ๑๓๑

ภาษิตนี้กลาววาราตรีของคนผูตื่นอยูยอมนาน โยชนของคนลาแลวยอมไกล สงสารของ
คนพาลทั้งหลายผูไมรูอยูซึ่งสัทธรรมยอมยาว

บทนีส้อนวาผูไมรูแจงในพระสทัธรรม ไมแจงในวชิชา เตม็ไปดวยอวชิชา ยอมตองเวยีนวาย
ตายเกดิในวฏัฏสงสาร หารูจบรูส้ิน

มลวรรค เร่ืองที่ ๕ เร่ืองกุลบุตรคนใดคนหนึ่ง
ความประพฤติเสียหาย เปนมลทินของสตรี
ความตระหนี่ เปนมลทินของผูให
ความชั่วทุกชนิด เปนมลทิน
ทั้งในโลกนี้ และโลกหนา,
มลทินที่ยิ่งใหญกวานั้น คือความโงเขลา
ความโงเขลา นับเปนมลทินชั้นยอด
ภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงละมลทินชนิดนี้
เปนผูปราศจากมลทินเถิด ๑๓๒

ภาษิตนี้กลาววาความประพฤติชั่วเปนมลทินของสตรี ความตระหนี่เปนมลทินของผูให
ธรรมอันลามกทั้งหลายเปนมลทินทั้งในโลกนี้ ทั้งในโลกหนา แตมลทินอันยิ่งกวามลทินอื่น ๆ คือ
อวิชชาภิกษุทั้งหลายละมลทินนั่นไดแลว ยอมเปนผูหมดความมัวหมอง

บทนี้สอนวาขอตําหนิชั่วรายที่เลวทรามที่สุดคืออวิชชา ภิกษุที่ดีพึงละอวิชชาเสีย เพื่อ
เขาถึงวิชชา เปนผูปราศจากความมัวหมอง

ภิกขุวรรค เร่ืองที่ ๗ เร่ืองสัมพหุลภิกษุ
…

จงตัดออกหา ละทิ้งหา
ทําใหเจริญเติบโต อีกหา

                                                 
๑๓๑เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๗๑.
๑๓๒เร่ืองเดียวกัน, ๒๘๐-๒๘๑.
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พนเครื่องผูกพันหาชนิด
ภิกษุจึงไดชื่อวา ผูขามน้ํา ๑๓๓

…
ภาษิตนี้กลาววาภิกษุพึงละสังโยชนเบื้องต่ํา ๕ ประการ คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา       

สีลัพพตปรามาส กามฉันทะ และปฏิฆะ ละสังโยชนเบื้องบน ๕ ประการ คือ รูปราคะ อรูปราคะ
มานะ อุทธัจจะ และอวิชชา แลวพึงเจริญอินทรีย ๕ ประการ คือ สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย
สมาธินทรีย และปญญินทรีย พนจากเครื่องผูกพันทั้ง ๕ ชนิด คือ ราคะ โทสะ โมหะ มานะ และ
ทิฏฐิ ๕ ประการ อันไดแก สรรเสริญผูไมควรสรรเสริญ ติเตียนผูควรสรรเสริญ มีความเห็นผิด        
มคีวามดําริผิด และทําศรัทธาของมหาชนใหตกไป จึงไดชื่อวาผูขามหวงโอฆสงสาร

บทนีส้อนใหภิกษลุะสงัโยชนทัง้ ๑๐ ประการ คอื สักกายทฏิฐ ิวจิกิจิฉา สีลัพพตปรามาส
กามฉนัทะ ปฏิฆะ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธจัจะ และอวชิชา ยอมเขาถงึพระนพิพาน

เมื่อภิกษุใดละอวิชชาไดแลว ยอมไดชื่อวาเปนผูละสังโยชนทั้ง ๑๐ ขอไดโดยสมบูรณ
กิเลสเครื่องของใด ๆ จักไมมีแกภิกษุผูนั้นอีก ยอมไดชื่อวาเปนพระอรหัตผล พระอริยเจาชั้นสูงสุด
แหงบวรพระพุทธศาสนา ไมตองกลับมาเกิด แก เจ็บ ตาย วนเวียนอยูในกองทุกขอีก ทั้งเปนกําลัง
สําคัญในการโปรดสัตวทั้งหลายใหลวงพนความทุกขทั้งส้ินได ตามความปรารถนาของสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจาอีกดวย

ขอธรรมในพระธรรมบทเมื่อศึกษาแลวพบวามีคําสอนเกี่ยวกับสังโยชนทั้งสิ้น ๘ ขอ คือ
สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส กามฉันทะ ปฏิฆะ มานะ อุทธัจจะ และอวิชชา เวนไวแต
รูปราคะและอรูปราคะเทานั้นที่ไมมีอยูในพระธรรมบท

พระพุทธเจาตรัสแสดงเหตุแหงการเกิดภพ ชาติ ความมีหวงรอยรัด คือ สังโยชน วามี
เหตุมาจากตัณหา ทั้งพระองคยังไดแสดงความสําคัญของตัณหาซึ่งกอใหเกิดภพชาติ และการ
เวียนวายตายเกิดไมมีที่ส้ินสุด ซึ่งปฐมสังโยชนสูตรกลาวถึงตัณหาและการขจัดตัณหาทั้งหลายไว
ดังนี้

พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตพระ
นครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคไดตรัสวาดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุเห็นความ
พอใจเนือง ๆ ในธรรมทั้งหลายอันเปนปจจัยแหงสังโยชนอยู ตัณหายอมเจริญ เพราะ
ตัณหาเปนปจจัย จึงมีอุปาทาน เพราะอุปาทานเปนปจจัย จึงมีภพ เพราะภพเปนปจจัย

                                                 
๑๓๓เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๔๒๑.
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จึงมีชาติ เพราะชาติเปนปจจัยจึงมีชราและมรณะ โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาส
ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ประทีปนํ้ามันพึงติด เพราะอาศัยน้ํามันและไส บุรุษพึงเติมน้ํามันและใสไสในประทีป
น้ํามันทุก ๆ ระยะ ก็เมื่อเปนอยางนี้ประทีปนํ้ามันนั้น มีอาหารอยางนั้น มีเชื้ออยางนั้น พึง
ลุกโพลงตลอดกาลนาน แมฉันใด ภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุเห็นความพอใจเนือง ๆ ในธรรม
ทั้งหลายอันเปนปจจัยแหงสังโยชนอยู ตัณหายอมเจริญ ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะตัณหา
เปนปจจัยจึงมีอุปาทาน เพราะอุปาทานเปนปจจัย จึงมีภพ เพราะภพเปนปจจัย จึงมีชาติ
เพราะชาติเปนปจจัย จึงมีชราและมรณะ โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาส ความเกิด
ขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ ๑๓๔

ขอความที่ยกมานั้นแสดงใหเห็นวาตัณหายอมเจริญขึ้นได หากภิกษุเห็นความพอใจใน
ส่ิงที่เปนปจจัยของสังโยชน ดังนั้น หากภิกษุละความพอใจในสิ่งที่เปนปจจัยของสังโยชน คือ ละ
สังโยชนเสียได ยอมทําใหตัณหานั้นขาดสูญไปดวย

การละสังโยชนเพื่อพระนิพพานใหแจงนั้น ปรากฏอยูในพระอภิธรรมปฎก ขอ ๗๙๔
กลาววา “เพราะความเต็มบริบูรณแหงอินทรีย ๕ ประการนี้แลจึงเปนพระอรหันต” ๑๓๕ นั่นคือเมื่อ
ภิกษุทั้งหลายถึงพรอมดวย สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย และปญญินทรีย ยอมเกิด
พุทธิปญญาละนิวรณ ๕ ใชปญญาขจัดสังโยชน มีสักกายทิฏฐิ เปนตน ใหหมดสิ้นไป

ดงันี ้ ภิกษใุนบวรพระพทุธศาสนาไมวายคุใด นกิายใด ควรประพฤตชิอบตามคาํสัง่สอน
ของพระสมัมาสมัพทุธเจา เพือ่ความพนจากหวงทกุข เปนเนือ้นาบญุอันยิง่สาํหรบัศาสนกิชน และ
ทาํใหศาสนกิชนทัง้หลายเกดิศรทัธามัน่ในพระศาสนา ทัง้ประพฤตตินใหสมแกการเปนพทุธบรษิทั
เพือ่ความสงบสขุของสงัคมโดยสวนรวม

๑.๓ คําสอนเกี่ยวกับความไมประมาท
คําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจามักมุงเนนไปที่ความไมประมาท เพราะ

“กุศลธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง ทั้งหมดนั้น มีความไมประมาทเปนมูล รวมลงในความไมประมาท

                                                 
๑๓๔พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เลม ๑๖ [CD-ROM], ๒๐๐๒.

Abstract from : Free Tipitaka, ๘๕.
๑๓๕พระอภิธรรมปฎก กถาวัตถุปกรณ เลม ๓๗ [CD-ROM], ๒๐๐๒. Abstract from :

Free Tipitaka, ๓๓๘.
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ความไมประมาท บัณฑิตกลาววาเลิศกวากุศลธรรมเหลานั้นฉันนั้นเหมือนกัน” ๑๓๖ และ “ภิกษุผูไม
ประมาท ยอมเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ยอมกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘” ๑๓๗

พระสัมมาสัมพุทธเจาไดตรัสอธิบายความหมายของ “ความประมาท” ไว ดังปรากฏ
ขอความในพระสุตตันตปฎกวา

ความประมาท สมควรกลาว การปลอยจิต ความเพิ่มการปลอยจิต ในกายทุจริตก็ดี
ในวจีทุจริตก็ดี ในมโนทุจริตก็ดี ในเบญจกามคุณก็ดี หรือความเปนผูทําโดยความไม
เอื้อเฟอ ความเปนผูทําไมติดตอ ความเปนผูหยุด ๆ ความเปนผูมีความประพฤติยอหยอน
ความเปนผูปลงฉันทะ ความเปนผูทอดธุระ ความเปนผูไมสองเสพ ความไมเจริญ ความ
ไมทําใหมาก ความไมตั้งใจ ความไมประกอบเนือง ๆ ในการบําเพ็ญกุศลธรรมทั้งหลาย
เปนความประมาท ความมัวเมา กิริยาที่มัวเมา ความเปนผูมัวเมา เห็นปานนี้ เรียกวา
ประมาท ๑๓๘

ขอความในพระสุตตันตปฎกที่ยกมานี้สรุปไดวาความประมาทหมายถึง
๑. การปลอยจิตไปในกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต เบญจกามคุณ
๒. ความเปนผูไมเอื้อเฟอตอความประมาท คือ ไมสนใจที่จะไมประมาท
๓. การกระทํากิจไมจริงจังตอเนื่อง ความไมตั้งใจ ประพฤติยอหยอน
๔. ความไมประกอบกุศลธรรมทั้งหลายเนือง ๆ
๕. ความมัวเมา กิริยาที่มัวเมา ความเปนผูมัวเมา

                                                 
๑๓๖พระอภิธรรมปฎก วิภังคปกรณ เลม ๓๕ [CD-ROM], ๒๐๐๒. Abstract from :

Free Tipitaka, ๔๒๖.
๑๓๗พระสุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เลม ๑๙ [CD-ROM], ๒๐๐๒.

Abstract from : Free Tipitaka, ๖๓.
๑๓๘พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย จูฬนิทเทส เลม ๓๐ [CD-ROM], ๒๐๐๒. Abstract

from : Free Tipitaka, ๑๑.
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พระพุทธเจาไดตรัสแสดงโทษแหงความประมาทไววา

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่เปนเหตุใหอกุศลธรรมที่
ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรือกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว เส่ือมไป เหมือนความประมาท ดูกรภิกษุทั้ง
หลาย เมื่อบุคคลประมาทแลว อกุศลธรรมที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น และกุศลธรรมที่เกิดขึ้น
แลว ยอมเสื่อมไป ฯ ๑๓๙

นอกจากตรัสแสดงโทษแหงความประมาทแลว พระสัมมาสัมพุทธเจายังไดตรัสแสดง
คุณแหงความไมประมาทไววา

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมเล็งเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่ง ที่เปนเหตุใหกุศลธรรมที่
ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรืออกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว เส่ือมไปเหมือนความไมประมาทดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เมื่อบุคคลไมประมาทแลว กุศลธรรมที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น และอกุศลธรรมที่
เกิดขึ้นแลว ยอมเสื่อมไป ฯ ๑๔๐

ขอความดังกลาวนี้แสดงใหเห็นวาความประมาทยอมเปนบอเกิดแหงอกุศลธรรมทั้ง
หลาย หากบุคคลใดมีความประมาทยอมทําใหกุศลธรรมที่ตนมีอยูเสื่อมลง และทําใหอกุศลธรรมที่
ยังไมเกิดแกตนเจริญขึ้น สวนความไมประมาทยอมเปนบอเกิดแหงกุศลธรรมทั้งหลาย หากบุคคล
ใดมีความไมประมาทยอมทําใหอกุศลธรรมที่ตนมีอยูเสื่อมลง และทําใหกุศลธรรมที่ยังไมเกิดแก
ตนเจริญขึ้น

ความไมประมาทจึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง คือ ขจัดอกุศลมูลออกไป เพิ่มพูนกุศล
มูลใหมากข้ึน ทั้งผูใดเปยมไปดวยความไมประมาทยังชวยใหผูนั้นพึงละชาติ ชรา ความโศกและ
ความรําพันอันเปนทุกขไดในชาตินี้ ๑๔๑

ส่ิงที่แสดงใหเห็นวาพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงเล็งเห็นวาความไมประมาทเปนสิ่งสําคัญ
ยิ่งกวาสิ่งอื่น ทรงตรัสสอนพุทธบริษัทเกี่ยวกับเร่ืองความไมประมาทตามโอกาสและสถานที่ตาง ๆ

                                                 
๑๓๙พระสุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาต เลม ๒๐ [CD-ROM], ๒๐๐๒.

Abstract from : Free Tipitaka, ๙.
๑๔๐เร่ืองเดียวกัน.
๑๔๑พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย จูฬนิทเทส เลม ๓๐ [CD-ROM], ๒๐๐๒. Abstract

from : Free Tipitaka, ๗๐.
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เนือง ๆ แมในวาระสุดทายแหงพระชนมชีพกอนจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน ยังตรัสเนนย้ําถึงความ
ไมประมาท อันเปนปจฉิมวาจาวา “ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัดนี้เราขอเตือนพวกเธอวา สังขารทั้งหลาย
มีความเสื่อมไปเปนธรรมดา พวกเธอจงยังความไมประมาทใหถึงพรอมเถิด” ๑๔๒

ปจฉิมโอวาทของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจานั้น แสดงความสําคัญของธรรมอันยิ่ง ๒
ประการ คือ

๑. สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเปนธรรมดา (พึงละสักกายทิฏฐิ)
๒. ภิกษุพึงยังความไมประมาทใหถึงพรอม
อาจกลาวโดยสรปุไดวาภิกษทุัง้หลายเมือ่ทราบแลววาสงัขารทัง้หลายมคีวามไมเทีย่งแท 

ไมยัง่ยนืมัน่คง มอัีนตองแตกสลายแลวไซร ภิกษทุัง้หลายเหลานัน้พงึดาํรงตนดวยความไมประมาท
อยามวัหลงระเรงิหลงใหลรางกาย แตพงึเรงกระทาํอธจิติใหหลดุพนจากกเิลส

คําสอนในพระธรรมบทที่กลาวถึงคุณของความไมประมาท และโทษของความประมาท
ดังนี้

ยมกวรรค เร่ืองที่ ๑๔ เร่ืองภิกษุ ๒ สหาย
คนที่ทองจําตําราไดมาก
แตมัวประมาทเสีย ไมทําตามคําสอน
ยอมไมไดรับผลที่พึงไดจากการบวช
เหมือนเด็กเลี้ยงโค นับโคใหคนอื่นเขา,
ถึงจะทองจําตําราไดนอย
แตประพฤติชอบธรรม
ละราคะ โทสะ และโมหะได
รูแจงเห็นจริง มีจิตหลุดพน
ไมยึดมั่น ถือม่ัน ทั้งปจจุบันและอนาคต
เขายอมไดรับผลที่พึงไดจากการบวช ๑๔๓

                                                 
๑๔๒พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เลม ๑๐ [CD-ROM], ๒๐๐๒. Abstract

from : Free Tipitaka, ๑๒๔.
๑๔๓เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๒๑-๒๒.
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ภาษิตนี้กลาววาหากวาคนที่ทองจําและรูตําราเปนอันมาก แตมัวประมาทไมทําตาม
เขายอมไมมีสวนแหงผลอันพึงไดจากการบวช ดุจเด็กเลี้ยงโคมัวนับโคใหผูอ่ืน ตนเองหามีสวนแหง
ปญจโครสไม อนึ่ง บุคคลผูทองจําและรูตําราเพียงนอย แตประพฤติตามคําสอนแหงพระพุทธเจา
ละราคะ โทสะ โมหะ มีจิตหลุดพนจากกิเลส ส้ินความยึดถือในโลกนี้หรือโลกหนา ผูนั้นแลยอมมี
สวนแหงผลอันพึงไดรับจากการบวช

บทนี้พระพุทธเจาตรัสเตือนมิใหดํารงตนดวยความประมาทหรือมัวยึดตํารามากเกินไป 
โดยกลาววาผูที่มีความรูทางปริยัติดี ทองจําถอยอรรถขอธรรมทั้งหลายไดเปนอันมาก แตไมยอม
ประพฤติตามขออรรถธรรมอันประเสริฐเหลานั้น ดํารงตนดวยความประมาท แมบวชเปนเวลานาน
ยอมไมมีผลอันควรไดจากการครองเพศบรรพชิตนั้น เสมือนเด็กเลี้ยงโคเฝานับโคใหผูอ่ืน แตไมมี
สิทธิความเปนเจาของน้ํานมโค ๑๔๔ สวนผูที่ทองจําถอยอรรถขอธรรมทั้งหลายไดเพียงเล็กนอย แต
ประพฤติตามขออรรถธรรมที่ตนรูนั้น พยายามขจัดราคะ โทสะ โมหะ หลีกเรนจากกิเลสชาต หมด
ความยึดถือในภพชาติทั้งหลาย ไมปรารถนาการเวียนวายตายเกิดอีกตอไป ผูนั้นแหละยอมไดรับ
ผลอันควรไดจากการครองเพศบรรพชิต เหมือนเจาของโคยอมไดรับประโยชนทุกอยางจากโค

กลาวโดยสรุปวาภิกษุที่มีความรูทางธรรมมาก แตไมปฏิบัติตามความรูที่ตนมีอยู ยอม
ไมเกิดประโยชนอะไร สวนภิกษุที่มีความรูนอย แตปฏิบัติตามความรูที่ตนมีอยู ยอมไดประโยชน
มากกวา

อัปปมาทวรรค เร่ืองที่ ๑ เร่ืองพระนางสามาวดี
ความไมประมาท เปนทางอมตะ
ความประมาท เปนทางแหงความตาย
ผูไมประมาท ไมมีวันตาย
ผูประมาท ถึงมีชีวิตอยูก็เหมือนคนตายแลว,
บัณฑิตรูขอแตกตาง
ระหวางความประมาทกับความไมประมาท
จึงยินดีในความไมประมาท
อันเปนแนวทางของพระอริยะ,

                                                 
๑๔๔อรถถกถาใชวา “ปญจโครส” หมายถึง นมสด (ขีร), นมสม (ทธิ), เนยใส (ฆตํ),

เปรียง (ตกฺกํ), และเนยแข็ง (โนนีตํ)
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ทานผูฉลาดเทานั้น หมั่นเจริญกรรมฐาน
มีความเพียรมั่นอยูเปนนิจศีล
บรรลุพระนิพพานอันเปนสภาวะที่สูงสง
อิสระจากกิเลสเครื่องผูกมัด ๑๔๕

ภาษิตนี้กลาววาทางอันไมตายคือไมประมาท ทางแหงความตายคือความประมาท ผู
ไมประมาทยอมไมมีวันตาย สวนผูประมาทถึงอยูก็เหมือนตาย บัณฑิตรูความตางระหวางธรรมทั้ง
๒ นี้แลว จึงยินดีในความไมประมาท ตามแนวพระอริยะ หมั่นเจริญกรรมฐาน มีความเพียร ถึงพระ
นิพพานพนจากกิเลสผูกมัดในที่สุด

บทนี้พระพุทธเจาตรัสแสดงความแตกตางระหวางความประมาทและความไมประมาท 
โดยตรัสวาความประมาทคือหนทางนําไปสูความตาย หรือผูใดยังไมตายแตดํารงชีวิตดวยความ
ประมาท ยอมไมแตกตางกับผูตายแลว สวนความไมประมาทคือหนทางนําไปสูความอมตะ หรือผู
ใดดํารงชีวิตดวยความไมประมาทยอมไมมีวันตาย เพราะไมตองเวียนวายตายเกิดอีกตอไป จึง
เรียกวาแมตายแลวแตเสมือนมีชีวิตอยู ผูมีความฉลาดหลักแหลมยอมรูโทษของความประมาท
และรูคุณของความไมประมาท ผูฉลาดนั้นเองยอมยินดีในความไมประมาทในธรรมทั้งปวง ยอม
ปฏิบัติตนตามแนวพระอริยเจาทั้งหลาย เพราะพระอริยเจาทั้งหลายยอมดํารงชีพดวยความไม
ประมาท ขวนขวายในพระกรรมฐาน มีความวิริยะอุตสาหะ ที่สุดแลวผูฉลาดไมมัวประมาทนั้นเอง
ยอมเขาถึงซึ่งพระนิพพาน ทําลายกิเลสเครื่องผูกมัดใหวินาศขาดสูญไดโดยฉับพลัน

อัปปมาทวรรค เร่ืองที่ ๓ เร่ืองพระจูฬปนถกเถระ
ดวยความขยัน ดวยความไมประมาท
ดวยความสํารวมระวัง และดวยการขมใจตนเอง
ผูมีปญญาควรสรางเกาะ (ที่พึ่ง) แกตน
ที่หวงน้ํา (กิเลส) ไมสามารถทวมได ๑๔๖

ภาษตินีก้ลาววาผูมปีญญาพงึใชความเพยีร ไมประมาท การสาํรวมระวงั และการขมใจ
เพือ่สรางเกาะแหงปญญา อันหวงน้าํแหงกเิลสทวมไมถงึ ไวเปนทีพ่ึง่แกตน

                                                 
๑๔๕เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๒๕-๒๗.
๑๔๖เร่ืองเดียวกัน, ๒๙.
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บทนี้พระพุทธเจาตรัสถึงปจจัย ๔ ประการอันเปนบอเกิดแหงปญญา โดยตรัสวาผูมี
ปญญาพึงถึงสิ่งเหลานี้อันเปนบอเกิดแหงปญญา คือ ความวิริยะอุตสาหะ ๑ ความสํารวมระวัง ๑
ความขมใจ ๑ ความไมประมาท ๑ เมื่อบุคคลถึงพรอมดวยปจจัย ๔ อยางนี้แลวยอมเกิดปญญา
เพิ่มพูนอันสามารถเปนที่พึ่งแกตนได ทั้งเปรียบเทียบปญญาประดุจเกาะอันหวงน้ํา (กองกิเลส) ไม
สามารถทวมถึงผูมีปญญาได

อัปปมาทวรรค เร่ืองที่ ๔ เร่ืองพาลนักษัตร
คนพาล ทรามปญญา
มักมัวประมาทเสีย
สวนคนฉลาด ยอมรักษาความไมประมาท
เหมือนรักษาทรัพยอันประเสริฐ,
พวกเธออยามัวประมาท
อยามัวเอาแตสนุกยินดีในกามคุณอยูเลย
ผูไมประมาท เพงพินิจตามความเปนจริงเทานั้น
จึงจะบรรลุถึงความสุขอันไพบูลยได ๑๔๗

ภาษตินีก้ลาววาคนดอยปญญามกัมวัประมาท สวนคนฉลาดยอมรักษาความไมประมาท
ดจุการรกัษาทรพัยอันมคีา ภิกษทุัง้หลายอยามวัประมาทยนิดใีนกามคณุ ผูไมประมาทและเหน็ตาม
ความจรงิเทานัน้ จงึบรรลพุระนพิพาน

บทนี้พระพุทธเจากลาวถึงการรักษาปญญา โดยตรัสวาผูดอยปญญามักดําเนนิชีวิต
ดวยความประมาทมัวเมา สวนผูมีปญญายอมเห็นคาแหงความไมประมาท เฝารักษาความไม
ประมาทดุจรักษาโภคทรัพยอันมีคา เหลาภิกษุผูไมประมาทและเห็นโทษของกามคุณตามความ
เปนจริงเทานั้นจึงถึงพระนิพพาน สวนเหลาภิกษุผูมัวประมาทยินดีในกามคุณ ยอมแสวงหาพระ
นิพพานไมพบเลย

อัปปมาทวรรค เร่ืองที่ ๕ เร่ืองพระมหากัสสปเถระ
เมื่อใดบัณฑิตกําจัดความประมาทดวยความไมประมาท
เมื่อนั้นเขานับวาไดข้ึนสู “ปราสาทคือปญญา”

                                                 
๑๔๗เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๓๐-๓๑.
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ไรความเศราโศก สามารถมองเห็นประชาชน ผูโงเขลา
ผูยังตองเศราโศกอยู เหมือนคนยืนบนยอดเขา
มองลงมาเห็นฝูงชนที่ยืนอยูบนพื้นดินฉะนั้น ๑๔๘

ภาษิตนี้กลาววาเมื่อใดบัณฑิตบรรเทาความประมาทดวยความไมประมาท เมื่อนั้น
บัณฑิตนั้น ยอมข้ึนสูปราสาทปญญา ไมเศราโศก ยอมพิจารณาเห็นหมูสัตว ผูมีความเศราโศก
ปราชญยอมพิจารณาเห็นคนพาลทั้งหลายได เหมือนคนผูยืนอยูบนยอดเขา มองเห็นชนผูยืนอยูบน
พื้นดินไดฉะนั้น

บทนี้พระพุทธเจาตรัสแสดงคุณแหงความไมประมาท โดยตรัสวาบุคคลใดใชกําลังแหง
ความไมประมาท เขาบั่นทอนความประมาทอันมีอยูในตน เมื่อนั้นบุคคลผูขจัดความประมาทดวย
ความไมประมาทนี้เองยอมเปนผูมีปญญาอยางยิ่ง ปราศความเศราโศก เมื่อนั้นแลผูมีปญญายอม
เล็งเห็นความเศราโศกมัวเมาของเหลาชนพาลผูโงเขลามัวประมาท อุปมาหนึ่งผูยืนอยูบนยอดเขา
สูง ยอมแลเห็นซึ่งชนเหลาอื่นอันทองอยูในพื้นราบ ฉะนั้น

อัปปมาทวรรค เร่ืองที่ ๖ เร่ืองภิกษุ ๒ สหาย
ผูมีปญญามักไมประมาท เมื่อคนอ่ืนพากันประมาท
และต่ืน เมื่อคนอื่นหลับอยู
เขาจึงละทิ้งคนเหลานั้นไปไกล
เหมือนมาฝเทาเร็ว วิ่งเลยมาแกลบฉะนั้น ๑๔๙

ภาษิตนี้กลาววาทามกลางผูประมาท ผูมีปญญามักไมประมาท ทามกลางผูหลับ ผูมี
ปญญามักตื่นอยู ผูมีปญญาจึงละทิ้งคนเหลานั้นไปไดไกล ดุจมาตัวมีฝเทาเร็ว ละทิ้งมาแกลบไป
ฉะนั้น ๑๕๐

                                                 
๑๔๘เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๓๒.
๑๔๙เร่ืองเดียวกัน, ๓๓.
๑๕๐อรรถกถาพระไตรปฎก อธบิายวา “เมือ่คนมปีญญาทบึพยายามเรยีนพระสตูร สูตร

หนึง่ ผูมปีญญาดยีอมเรยีนไดวรรคหนึง่ เมือ่คนมปีญญาทบึกาํลงัพยายามทาํกมัมฏัฐาน บคุคลผูมี
ปญญาดพีจิารณากมัมฏัฐานทาํใหกเิลสส้ินไป ผูมปีญญาดยีอมละไปไดดวยการบรรลมุรรคผล”
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บทนี้พระพุทธเจาตรัสแสดงคุณของความไมประมาทวาผูไมประมาททามกลางบุคคล
อ่ืนผูยังประมาท หรือผูตื่นอยูทามกลางผูอ่ืนที่หลับใหล ผูนั้นยอมทิ้งผูอ่ืนไปไกลทั้งดวยปริยัติและ
การบรรลุมรรคผล

อัปปมาทวรรค เร่ืองที่ ๘ เร่ืองภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง
ภิกษุผูยินดีในความไมประมาท
เห็นภัยในความประมาท
ยอมเผากิเลสเครื่องผูกมัดได
เหมือนไฟเผาเชื้อทุกชนิด ๑๕๑

ภาษิตนี้กลาววาภิกษุยินดีแลวในความไมประมาท หรือเห็นภัยในความประมาท ยอม
เผาสังโยชน ทั้งละเอียดและหยาบไป ดุจไฟเผาเชื้อมากและนอยไป ฉะนั้น

บทนี้สอนวาภิกษุผูเห็นภัยของความประมาทและดํารงมั่นโดยความไมประมาทแลว 
ยอมเผากิเลสไดส้ิน

อัปปมาทวรรค เร่ืองที่ ๙ เร่ืองพระติสสเถระผูมีปกติอยูในนิคม
ภิกษุผูไมประมาท
เห็นภัยในความประมาท
ไมมีทางเสื่อม
ยอมอยูใกลนิพพานเปนแนแท ๑๕๒

ภาษิตนี้กลาววาภิกษุยินดีแลวในความไมประมาท เห็นภัยในความประมาท ยอมไม
เสื่อมจากมรรคและผล ใกลพระนิพพานทีเดียว

บทนี้สอนวาภิกษุผูเห็นภัยของความประมาทและดํารงมั่นในความไมประมาทแลว 
ยอมไมมีทางเสื่อมจากความใกลพระนิพพาน เปนพระอริยเจาตั้งแตพระโสดาปตติมรรคเปนตน
จนถึงพระอรหัตผล เพราะความเปนพระอริยเจายอมเปนนิตยบุคคล ไมมีทางเสื่อมถอยอีก

                                                 
๑๕๑เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๓๕.
๑๕๒เร่ืองเดียวกัน, ๓๖.
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โลกวรรค เร่ืองที่ ๕ เร่ืองพระสัมมัชชนเถระ
ผูที่เคยประมาทในกาลกอน
แตภายหลังไมประมาท
เขายอมสองโลกนี้ใหสวาง
เหมือนพระจันทรที่พนจากเมฆ ๑๕๓

ภาษิตนี้กลาววาผูใดประมาทในกอน ภายหลังไมประมาท ผูนั้นยอมยังโลกนี้ใหสวางได
เหมือนดวงจันทรพนจากหมอก ฉะนั้น

บทนี้สอนวาผูเคยประมาท แตละทิ้งความประมาทได ดวยสุขซึ่งเกิดแตมรรคผล หัน
หนาเขาสูความไมประมาท บุคคลนั้นยอมสองโลก ใหสวางเปนอันเดียวกันไดดวยมรรคญาณ ดุจ
จันทรพนจากหมอกสองโลกใหสวาง

ปุปผวรรค เร่ืองที่ ๑๑ เร่ืองปรินิพพานของพระโคธิกเถระ
มารยอมคนไมพบวิถีทาง
ของผูทรงศีลผูอยูดวยความไมประมาท
ผูหลุดพนจากอาสวกิเลส เพราะรูชอบ ๑๕๔

ภาษิตนี้กลาววาผูใดถึงพรอมดวยศีล ทิ้งความประมาทเสียสิ้น มารยอมมิอาจคนพบ
ทางไปแหงผูนั้นไดเลย

บทนี้สอนวาภิกษุพึงเปนผูทรงศีลาจารวัตร ทั้งดํารงชีพอยูดวยความไมประมาท เพราะ
ผูดํารงชีพดวยความไมประมาท ยอมพนจากอาสวกิเลสทั้งหลายทั้งปวง ยอมเปนผูที่มารไมอาจ
คนพบวิถีทางที่ไปได เพราะพนจากอํานาจของมารเสียแลว

ปกิณณกวรรค เร่ืองที่ ๓ เร่ืองภิกษุชาวนครภัททิยะ
ส่ิงที่ควรทําไมทํา
กลับทําสิ่งที่ไมควรทํา
อาสวะยอมเจริญแกพวกเขา
ผูถือตัวและมัวเมาประมาท,

                                                 
๑๕๓เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๒๐๒.
๑๕๔เร่ืองเดียวกัน, ๖๖.
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สวนชนเหลาใด เจริญสติในกายเปนนิตย
ไมทําส่ิงที่ไมควรทํา ทําเฉพาะสิ่งที่ควรทําเสมอ
สําหรับชนผูมีสติ สัมปชัญญะพรอมมูลเหลานั้น
อาสวะมีแตจะหมดไป ๑๕๕

ภาษิตนี้กลาววาภิกษุเหลาใดละทิ้งสิ่งที่ควรทํา แตทําส่ิงที่ไมควรทํา มีมานะ ประมาท
กิเลสทั้งหลายยอมเจริญแกภิกษุเหลานั้น สวนภิกษุเหลาใดทํากิจที่ควรทํา ยอมไมทําส่ิงที่ไมควรทํา
อาสวะทั้งหลายของภิกษุเหลานั้น ผูมีสติ มีสัมปชัญญะ ยอมส้ินไป

บทนี้สอนวาผูถือตัวมัวเมาทํากิจไมควรทํา แตไมทํากิจที่ควรทํา ยอมมากดวยกิเลส
สวนผูมีสติเจริญกายคตานุสติทุกเมื่อ ทําส่ิงที่ควรทํา ไมทําส่ิงไมควรทํา ยอมส้ินอาสวะ ๑๕๖

นาควรรค เร่ืองที่ ๖ เร่ืองชางชื่อปาเวรกะ
พวกเธอจงยินดีในความไมประมาท
จงระมัดระวังจิตของตน
จงถอนตนออกจากหลมกิเลส
เหมือนพญาชางติดหลม
พยายามชวยตัวเอง ๑๕๗

ภาษิตนี้กลาววาทานทั้งหลาย จงยินดีในความไมประมาท จงตามรักษาจิตของตน จง
ถอนตนขึ้นจากหลม ประหนึ่งชางที่จมลงในเปอกตม ถอนตนขึ้นไดฉะนั้น

บทนี้สอนภิกษุใหใชความไมประมาทของตนนั้นแหละ เปนกําลังเครื่องมือร้ังตนขึ้นจาก
หลมกิเลส ดุจพญาชางใชพละกําลังของตนเปนเครื่องมือดึงตนใหพนจากหลมดินโคลน

ดังที่กลาวมานั้นสรุปไดวา พระสัมมาสัมพุทธเจาแสดงใหเห็นความสําคัญของความไม
ประมาท และติเตียนความประมาท เพราะความไมประมาทยอมเปนบอเกิดแหงธรรมทั้งหลาย

                                                 
๑๕๕เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๓๓๕-๓๓๖.
๑๕๖กิเลสที่หมักหมมหรือดองอยูในสันดาน มี ๓ อยาง คือ ๑. กามาสวะ (อาสวะคือ

กาม) ๒. ภาวสวะ (อาสวะคือภพ) ๓. อวิชชาสวะ (อาสวะคืออวิชชา) อีกหมวดหนึ่งมี ๔ คือ ๑.
กามาสวะ ๒. ภวาสวะ ๓. ทิฏฐาสวะ (อาสวะคือทิฏฐิ) ๔. อวิชชาสวะ

๑๕๗เร่ืองเดียวกัน, ๓๗๔.
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อุปมารอยเทาสัตวยอมตกลงสูรอยเทาชาง ฉันใด ธรรมทุกประการยอมตกอยูในความไมประมาท
ฉันนั้น ดังนั้น เมื่อภิกษุหรือชนทั้งหลายมีความไมประมาทเปนที่ตั้งแลว ยอมถึงความสุขไดโดยงาย

๒. เนื้อหาคําสอนที่ฆราวาสควรนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
คําสอนในพระธรรมบทที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงเพื่อเทศนาสั่งสอน

เหลาภิกษุ ภิกษุณี และสามเณรในบวรพระพุทธศาสนา รวมทั้งคําสอนที่แสดงแกอุบาสก อุบาสิกา
นั้น เมื่อศึกษาเฉพาะเนื้อหาคําสอนแลวพบวาคําสอนในพระธรรมบทจํานวนมากสามารถนํามา
ประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการดํารงชีวิตของฆราวาสได เชน คําสอนเพื่อการงดเวนเบียดเบียน
การทําความดี การเลือกคบมิตร การปฏิบัติตนตอผูอ่ืนในสังคม ซึ่งลวนแลวแตเปนคําสอนที่ทําให
เกิดความสุขในปจจุบัน และเอื้อใหสังคมสวนรวมเกิดความสงบสุขอีกดวย

คําสอนที่ฆราวาสควรนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน สามารถแบงไดดังตอไปนี้
๒.๑ คําสอนเรื่องกฎแหงกรรม

คําสอนเรื่องกฎแหงกรรม เปนคําสอนที่สอดคลองกับพุทธวจนะ “กมฺมุนา วตฺตติ โลโก
สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม” คําสอนเรื่องกฎแหงกรรมสามารถแบงไดเปน ๓ กลุม คือ ทําดีไดดี
ทําชั่วไดชั่ว และความแตกตางระหวางกรรมดีและกรรมชั่ว ดังตอไปนี้

๒.๑.๑ คําสอนเพื่อแสดงใหเห็นวาทําดีไดดี

ยมกวรรค เร่ืองที่ ๒ เร่ืองมัฏฐกุณฑลี
ใจเปนผูนําสรรพสิ่ง
ใจเปนใหญ (กวาสรรพสิ่ง)
สรรพสิ่งสําเร็จไดดวยใจ
ถาพูดหรือทําสิ่งใดดวยใจบริสุทธิ์
ความสุขยอมติดตามเขา
เหมือนเงาติดตามตน ๑๕๘

ภาษิตนี้กลาววาใจยอมเปนใหญเหนือการกระทําทั้งหมด เพราะการกระทําทั้งหลาย
ยอมเกิดจากใจเปนสําคัญ หากผูใดมีจิตใจดีงาม พูดและทําแตส่ิงดีตามจิตกําหนดมั่น ผูนั้นยอมได
รับผลแหงความดี คือ ความสุข ดุจเงาที่ตามติดตนไปทุกหนแหง

                                                 
๑๕๘เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๔.
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ยมกวรรค เร่ืองที่ ๑๑ เร่ืองธัมมิกอุบาสก
คนทําดียอมราเริงในโลกนี้
คนทําดียอมราเริงในโลกหนา
คนทําดียอมราเริงในโลกทั้งสอง
คนทําดียอมราเริง เบิกบานใจยิ่งนัก
เมื่อมองเห็นแตกรรมบริสุทธิ์ของตน ๑๕๙

ภาษิตนี้กลาววาคนทําดียอมราเริงเบิกบานใจทั้ง ๒ ภพ คือ โลกนี้และโลกหนา ทั้งนี้
เปนเพราะคนทําดียอมมองเห็นแตกรรมดีที่ตนสั่งสมไว

ยมกวรรค เร่ืองที่ ๑๓ เร่ืองนางสุมนาเทวี
คนทําดียอมสุขใจในโลกนี้
คนทําดียอมสุขใจในโลกหนา
คนทําดียอมสุขใจในโลกทั้งสอง
เมื่อคิดวาตนไดทําแตบุญกุศล ยอมสุขใจ
ตายไปเกิดในสุคติ ยิ่งสุขใจยิ่งขึ้น ๑๖๐

ภาษิตนี้กลาววาคนทําดียอมสุขใจทั้ง ๒ ภพ คือ โลกนี้และโลกหนา เมื่อเห็นแตกรรมดี
ที่ตนกอไว ทั้งยังเปนสุขยิ่งขึ้น เมื่อไปสูสุคติภพหลังจากตายไปแลว

ปาปวรรค เร่ืองที่ ๔ เร่ืองอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เมื่อความดียังไมสงผล
คนดีก็มองเห็นความดีเปนความชั่ว
ตอเมื่อใดความดีเผล็ดผล
เมื่อนั้นแหละเขาจึงจะเห็นผลของความดี ๑๖๑

ภาษิตนี้กลาววาคนดียอมเห็นบุญเปนของไมดี เมื่อมันยังไมใหผล แตเมื่อมันใหผลแลว
คนดีจึงรูคุณของบุญ

                                                 
๑๕๙เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๑๘.
๑๖๐เร่ืองเดียวกัน, ๒๐.
๑๖๑เร่ืองเดียวกัน, ๑๓๙.
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ปาปวรรค เร่ืองที่ ๖ เร่ืองเศรษฐีชื่อพิฬาลปทกะ
อยาดูถูกบุญเล็กนอยวาจักไมสนองผล
น้ําตกจากเวหาทีละหยาด ๆ ยังเต็มตุมได
นักปราชญสะสมบุญทีละเล็กละนอย
ยอมเต็มดวยบุญไดเชนกัน ๑๖๒

ภาษิตนี้กลาววาบุญแมกระทําเพียงเล็กนอย หากทําบอยเขายอมกลายเปนบุญ
มหาศาลได

ปยวรรค เร่ืองที่ ๙ เร่ืองนายนันทิยะ
บุรุษผูจากไปนาน
เมื่อกลับมาจากไพรัชสถานโดยสวัสดี
ญาติ และมิตรสหายยอมยินดีตอนรับ,
บุญที่ไดทําไวในโลกนี้
ยอมตอนรับผูที่จากไป
เหมือนญาติที่รักมาจากที่ไกล
ฝูงชนยอมเต็มใจตอนรับ ๑๖๓

ภาษิตนี้กลาววาบุคคลผูจากไปนาน เมื่อกลับสูตระกูล ญาติและมิตรยอมตอนรับดวย
ความยินดี ฉันใด บุคคลทําบุญไวแลว ผลบุญยอมตอนรับผูกระทํา ฉันนั้น

ตัวอยางที่ยกมาทั้งหมดแสดงใหเห็นวาเมื่อคนมีจิตคิดในทางดียอมประพฤติแตส่ิงดี
และยอมไดรับผลดี การทําบุญแมทีละเล็กทีละนอยยังคอยสั่งสมกลายเปนผลบุญมหาศาลขึ้นมา
ได ในที่สุดแลวผลแหงบุญนั้นเองยอมรอตอบสนองผูกระทําดวยความอิ่มเอมร่ืนรมย ปราศจาก
ทุกขในสัมปรายภพ

                                                 
๑๖๒เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๑๔๑.
๑๖๓เร่ืองเดียวกัน, ๒๕๓-๒๕๔.
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๒.๑.๒ คําสอนเพื่อแสดงใหเห็นวาทําชั่วไดชั่ว

ยมกวรรค เร่ืองที่ ๑ เร่ืองพระจักขุบาล
ใจเปนผูนําสรรพสิ่ง
ใจเปนใหญ (กวาสรรพสิ่ง)
สรรพสิ่งสําเร็จไดดวยใจ
ถาพูดหรือทําสิ่งใดดวยใจชั่ว
ความทุกขยอมติดตามตัวเขา
เหมือนลอหมุนเตาตามเทาโค ๑๖๔

ภาษิตนี้กลาววาใจยอมเปนใหญเหนือการกระทําทั้งหมด เพราะการกระทําทั้งหลาย
ยอมเกิดจากใจเปนสําคัญ หากผูใดมีจิตใจชั่วราย พูดและทําแตส่ิงชั่วตามจิตกําหนดมั่น ผูนั้นยอม
ไดรับผลแหงความชั่ว คือ ความทุกข ดุจลอที่หมุนไปตามรอยเทาโค

ยมกวรรค เร่ืองที่ ๑๐ เร่ืองนายจุนทสูกริก
คนทําชั่วยอมเศราโศกในโลกนี้
คนทําชั่วยอมเศราโศกในโลกหนา
คนทําชั่วยอมเศราโศกในโลกทั้งสอง
คนทําชั่วยอมเศราโศกเดือดรอนยิ่งนัก
เมื่อมองเห็นแตกรรมชั่วของตน ๑๖๕

ภาษิตนี้กลาววาคนทําชั่วยอมโศกเศราเดือดรอนทั้ง ๒ ภพ คือ โลกนี้และโลกหนา เมื่อ
มองเห็นแตกรรมชั่วที่ตนกระทําไว

ยมกวรรค เร่ืองที่ ๑๒ เร่ืองพระเทวทัต
คนทําชั่วยอมเดือดรอนในโลกนี้
คนทําชั่วยอมเดือดรอนในโลกหนา
คนทําชั่วยอมเดือดรอนในโลกทั้งสอง

                                                 
๑๖๔เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๓.
๑๖๕เร่ืองเดียวกัน, ๑๗.
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เมื่อคิดไดวา ตนทําแตกรรมชั่ว
ตายไปเกิดในทุคติ ยิ่งเดือดรอนหนักขึ้น ๑๖๖

ภาษิตนี้กลาววาคนทําชั่วยอมเดือดรอนทั้ง ๒ ภพ คือ โลกนี้และโลกหนา เมื่อเห็นแต
กรรมชั่วที่ตนกอไว ทั้งยังตองไปสูทุคติเมื่อตายไป

พาลวรรค เร่ืองที่ ๑๒ เร่ืองอหิเปรต
กรรมชั่วที่ทําแลว ยังไมใหผลทันทีทันใด
เหมือนนมรีดใหม ๆ ไมกลายเปนนมเปรี้ยวในทันที
แตมันจะคอย ๆ เผาผลาญผูกระทําในภายหลัง
เหมือนไฟไหมแกลบ ๑๖๗

ภาษตินีก้ลาววากรรมชัว่เมือ่กระทาํแลวยงัไมสงผลทนัท ี ดจุนมรีดใหมไมกลายเปนนมเปรีย้ว
ทนัท ีแตจะคอย ๆ สนองผลแกผูทาํดจุไฟคอย ๆ ลามไหมแกลบ

ปาปวรรค เร่ืองที่ ๔ เร่ืองอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เมื่อบาปยังไมสงผล
คนชั่วก็เห็นวาเปนของดี
ตอเมื่อมันเผล็ดผลเมื่อใด
เมื่อนั้นแหละเขาจึงรูพิษสงของบาป ๑๖๘

ภาษิตนี้กลาววาคนช่ัวยอมเห็นบาปเปนของดี เมื่อมันยังไมใหผล แตเมื่อมันใหผลแลว
จึงรูโทษของบาป

ปาปวรรค เร่ืองที่ ๕ เร่ืองภิกษุไมถนอมบริขาร
อยาดูถูกความชั่วเล็กนอยวาจักไมสนองผล
น้ําตกจากเวหาทีละหยาด ๆ ยังเต็มตุมได
คนพาลทําความชั่วทีละเล็กละนอย

                                                 
๑๖๖เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๑๙.
๑๖๗เร่ืองเดียวกัน, ๘๒.
๑๖๘เร่ืองเดียวกัน, ๑๓๘.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



242

ยอมเต็มดวยความชั่วไดเชนกัน ๑๖๙

ภาษิตนี้กลาววาบาปแมเพียงเล็กนอย หากกระทําบอยเขา ส่ิงละอันพันละนอยยอม
กลายเปนสิ่งใหญได

ปาปวรรค เร่ืองที่ ๙ เร่ืองนายพรานสุนัขชื่อโกกะ
บาปก็ยอมตามสนองผูโงเขลา
ซึ่งทํารายบุคคลที่ไมทํารายตอบ
ผูหมดจด ปราศจากกิเลส
ดุจธุลีที่ซัดทวนลม (วกกลับมาหาผูซัด) ๑๗๐

ภาษิตนี้กลาววาผูซัดผงฝุนทวนลม ฝุนยอมหวนกลับสูผูซัด ฉันใด ผูโงเขลาคนใด      
ทํารายบุคคลผูไมโตตอบ หรือปราศจากกิเลสแลว บาปกรรมยอมสนองผูนั้น ฉันนั้น

ทัณฑวรรค เร่ืองที่ ๗ เร่ืองพระมหาโมคคัลลานเถระ
ผูทํารายลงทัณฑแกบุคคล
ผูไมเบียดเบียน ไมทํารายใคร
ยอมไดรับผลสนองสิบอยาง
อยางใดอยางหนึ่งทันตาเห็น,
ไดรับเวทนาอยางรุนแรง
ไดรับความเสื่อมเสีย
ถูกทํารายรางกาย
เจ็บปวยอยางหนัก
กลายเปนคนวิกลจริต,
ตองราชภัย
ถูกกลาวหาอยางรุนแรง
ไรญาติพี่นอง
ทรัพยสมบัติก็พินาศฉิบหาย,

                                                 
๑๖๙เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๑๔๐.
๑๗๐เร่ืองเดียวกัน, ๑๔๔.
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หรือไมบานเรือนของเขายอมถูกไฟไหม
ตายไป เขาผูทรามปญญาก็ตกนรก ๑๗๑

ภาษตินีก้ลาววาผูทาํรายบคุคลผูไมทาํรายใคร ยอมไดรับผลตอบสนอง ๑๐ อยาง คอื ได
รับเวทนา ไดรับความเสือ่มเสยี ถกูทาํราย เจบ็ปวย วกิลจริต ตองราชภยั ถกูกลาวหา ไรญาตพิีน่อง
ทรัพยสมบตัหิรือบานเรอืนยอมพนิาศ เมือ่ตายไปยอมตกนรก

อัตตวรรค เร่ืองที่ ๕ เร่ืองอุบาสกชื่อมหากาล
บาปที่ตนทําเอง เกิดในตนเอง
และตนเองเปนผูสรางไว
ยอมทําลายคนโงใหยอยยับ
เหมือนเพชร ทําลายแกวมณี ๑๗๒

ภาษิตนี้กลาววาบาปที่บุคคลกระทําไวเอง ยอมเกิดในตนเอง ทั้งทําลายตนเองให
พินาศ ดุจเพชรทําลายแกวมณี

มลวรรค เร่ืองที่ ๓ เร่ืองพระติสสเถระ
สนิมเกิดแตเหล็ก
กัดกินเหล็กฉันใด
กรรมที่ตนทําไว
ยอมนําเขาไปทุคติฉันนั้น ๑๗๓

ภาษิตนี้กลาววากรรมชั่วที่บุคคลทําขึ้นนั้น ยอมชักนําใหบุคคลนั้นไปสูทุคติภพ อันได
แก นรก เปรต อสุรกาย และสัตวเดียรัจฉาน อุปมาเหมือนสนิมยอมเกิดในเนื้อเหล็ก และกัดกินเนื้อ
เหล็กนั้นเอง

ตัวอยางที่ยกมาทั้งหมดแสดงใหเห็นวาจิตของมนุษยยอมเปนใหญเหนือการกระทําทั้ง
ปวง เมือ่มนษุยคดิในทางชัว่ ผูนัน้ยอมประพฤตชิัว่ตามความคดิของตน เชน คดิเบยีดเบยีนผูไม
เบยีดเบยีน ความชัว่ทีค่นพาลสะสมไวทลีะเลก็ทลีะนอย ยอมรวมเขาเปนบาปกรรมอนัยิง่ใหญ แลว

                                                 
๑๗๑เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๑๕๙-๑๖๒.
๑๗๒เร่ืองเดียวกัน, ๑๘๙.
๑๗๓เร่ืองเดียวกัน, ๒๗๘.
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ตามสนองใหคนพาลตองเปนทกุขทัง้ชาตนิีแ้ละชาตหินา เพราะผลของกรรมชัว่ยอมทาํลายตนเอง
ดจุสนมิทาํลายเหลก็

๒.๑.๓ คําสอนเพื่อแสดงใหเห็นความตางระหวางกรรมดีและกรรมชั่ว

นิรยวรรค เร่ืองที่ ๖ เร่ืองหญิงขี้หึง
ความชั่ว ไมทําเสียเลยเปนดี
ทําแลวยอมเดือดรอนภายหลัง
มาทําความดีกันดีกวา
ทําแลว ไมเดือดรอน ๑๗๔

ภาษิตนี้กลาววากรรมชั่ว ไมทําเสียเลยดีกวา เพราะกรรมชั่วยอมเผาผลาญในภายหลัง
สวนบุคคลทํากรรมใดแลว ไมตองเดือดรอน กรรมนั้นเปนกรรมดี

พาลวรรค เร่ืองที่ ๘ เร่ืองชาวนา
กรรมใดทําแลวทําใหเดือดรอนภายหลัง
อีกทั้งทําใหรองไหน้ําตานอง
รับสนองผลของการกระทํา
กรรมนั้นไมดี ๑๗๕

ภาษิตนี้กลาววากรรมที่ทําไปแลว ทําใหตนตองเดือดรอนมีความทุกขสาหัสในภายหลัง
กรรมนั้นเปนกรรมที่ไมดี

พาลวรรค เร่ืองที่ ๙ เร่ืองนายสุมนมาลาการ
กรรมใดทําแลว ไมเดือนรอนภายหลัง
ทั้งผูกระทําก็เบิกบานสําราญใจ
ไดเสวยผลของการกระทํา
กรรมนั้นดี ๑๗๖

                                                 
๑๗๔เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๓๕๙.
๑๗๕เร่ืองเดียวกัน, ๗๘.
๑๗๖เร่ืองเดียวกัน, ๗๙.
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ภาษิตนี้กลาววากรรมที่ทําแลวไมเดือดรอนภายหลัง มีใบหนาอิ่มเอิบดวยความสุข
กรรมนั้นดี

อัตตวรรค เร่ืองที่ ๗ เร่ืองกระเสือกกระสนเพื่อจะทําลายสงฆ
กรรมไมดี ทั้งไมมีประโยชนแกตน ทํางาย
แตกรรมดีและมีประโยชน ทําไดยากยิ่งนัก ๑๗๗

ภาษิตนี้กลาววากรรมชั่วและไมเปนประโยชนแกตน คนทํางายเพราะไมตองหักหาม
กิเลสในใจตน สวนกรรมดีและเปนประโยชนแกตน คนทํายากเพราะตองหักหามกิเลสในใจตน

อัตตวรรค เร่ืองที่ ๙ เร่ืองอุบาสกชื่อจุลกาล
ตนทําบาปเอง ตนก็เศราหมองเอง
ตนไมทําบาปตนก็บริสุทธิ์เอง
ความบริสุทธิ์หรือไมบริสุทธิ์เปนของเฉพาะตน
คนอื่นจะใหคนอื่นบริสุทธิ์แทนไมได ๑๗๘

ภาษิตนี้กลาววาบาปที่ทํายอมทําใหตนเศราหมอง หากไมทําตนยอมบริสุทธิ์ เพราะ
ความบริสุทธิ์หรือไมนั้น บุคคลอื่นกระทําแทนมิได

ตัวอยางที่ยกมาทั้งหมดแสดงใหเห็นวากรรมดีทําไดยากยิ่ง เพราะตองหักหามใจตน
จากกิเลส สวนกรรมชั่วทําไดงายเพราะเปนการทําตามใจกิเลส วิธีจําแนกวากรรมใดเปนกรรมดี
หรือกรรมชั่ว คือ กรรมใดเมื่อกระทําแลว สงผลรายตอผูกระทําในภายหลัง กรรมนั้นชื่อวากรรมไมดี
สวนกรรมใดเมื่อกระทําแลวสงผลดีตอผูกระทําในภายหลัง กรรมนั้นชื่อวากรรมดี การทํากรรมดี
หรือกรรมชั่ว การทําใหใครเปนคนดีหรือคนช่ัว ยอมเกิดจากบุคคลผูกระทําเอง คนอื่นมิอาจทําให
เรากลายเปนคนดีหรือช่ัวได หากเราไมประพฤติตามนั้น

                                                 
๑๗๗เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๑๙๑.
๑๗๘เร่ืองเดียวกัน, ๑๙๓.
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๒.๒ คําสอนที่สอดคลองกับหัวใจพระศาสนา
หวัใจพระศาสนาทีส่มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจาตรสัไว คอื “ความไมทาํบาปทัง้สิน้

ความยงักศุลใหถงึพรอม ความทาํจติของตนใหผองใส นีเ่ปนคาํสอนของพระพทุธเจาทัง้หลาย” ๑๗๙

ดงัปรากฏคาถาในพทุธวรรค เร่ืองที ่๔ เร่ืองปญหาของพระอานนทเถระ ดงัวา

พุทธวรรค เร่ืองที่ ๔ เร่ืองปญหาของพระอานนทเถระ
ไมทําความชั่วทุกชนิด
ทําแตความดี
ทําใจใหผองใส
นี้เปนคําสอนของพระพุทธเจาทั้งหลาย ๑๘๐

ภาษตินีก้ลาววาพระพทุธเจาทกุพระองคยอมตรัสสอนตอกนัมาเชนนีว้า บคุคลควรละเวน
การทาํชัว่ทกุชนดิ แลวเลอืกทาํแตความด ีรวมไปถงึการทาํจติใจใหบริสุทธิ ์ปราศจากธลีุกเิลส

พระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสสอนใหบุคคลทั้งหลายละอกุศลกรรมเปนเบื้องตน จากนั้นจึง
ส่ังสมกุศลกรรม เพื่อกุศลกรรมถึงพรอมแลว ยอมมีกําลังใจที่จะขัดเกลาจิตใจใหบริสุทธิ์จากธุลี
กิเลส

คาํสอนเร่ืองหวัใจพระศาสนาไดแบงออกเปน ๓ หมวด คอื คาํสอนเพือ่ใหละเวนความชัว่
คาํสอนเพือ่ใหทาํแตความด ีและคาํสอนเพือ่ทาํจติใจใหบริสุทธิ ์ดงัตอไปนี้

๒.๒.๑ คําสอนเพื่อใหละเวนความชั่ว
การละเวนความชั่วเปนสิ่งสําคัญที่บุคคลตองเริ่มทําเปนอันดับแรก ตามหัวใจแหง

พระศาสนาที่กลาวมาแลว เพราะความชั่วเปนมลทินเครื่องเศราหมองอยางยิ่ง ดังพระคาถาวา

มลวรรค เร่ืองที่ ๕ เร่ืองกุลบุตรคนใดคนหนึ่ง
ความประพฤติเสียหาย เปนมลทินของสตรี
ความตระหนี่ เปนมลทินของผูให

                                                 
๑๗๙อรรถกถา พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ขุททกปาฐ ธรรมบท อุทาน อิติวุตตกะ

สุตตนิบาต เลม ๔๒ [CD-ROM], ๒๐๐๒. Abstract from : Free Tipitaka, ๓๓๒.
๑๘๐เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๒๑๕.
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ความชั่วทุกชนิด เปนมลทิน
ทั้งในโลกนี้ และโลกหนา ๑๘๑

ภาษิตนี้กลาววาความประพฤติชั่วเปนมลทินของสตรี ความตระหนี่เปนมลทินของผูให
สวนความชั่วทุกชนิดยอมเปนมลทินไมวาในภพนี้หรือภพไหน ๆ บุคคลทั้งหลายจึงควรละความชั่ว
ทั้งหลายเสีย

ปาปวรรค เร่ืองที่ ๗ เร่ืองมหาธนวาณิช
พอคามีทรัพยมาก มีพวกนอย
ละเวนทางที่มีภัย
คนรักชีวิตละเวนยาพิษ ฉันใด
บุคคลพึงละบาป ฉันนั้น ๑๘๒

ภาษิตนี้กลาววาแมพอคาทรัพยมาก แตพวกนอย ยังละเวนทางที่มีภัย แมคนรักชีวิตยัง
ละเวนยาพิษเสีย ดังนั้น บุคคลผูเกรงผลของบาป พึงละเวนการทําบาปเชนเดียวกัน

มัคควรรค เร่ืองที่ ๔ เร่ืองสูกรเปรต
พึงระวังวาจา พึงสํารวมใจ
ไมพึงทําบาปทางกาย
พึงชําระทางกรรมทั้งสามนี้ใหหมดจด
เมื่อทําไดเชนนี้ เขาพึงพบทาง
ที่พระพุทธเจาทั้งหลายแสดงไว ๑๘๓

ภาษิตนี้กลาววาบุคคลควรมีกิริยาหมดจด ๓ ประการ คือ รูจักสํารวมใจ ระมัดระวัง
คําพูด และไมกระทําบาปทั้งหลาย บุคคลที่ทําเชนนี้ไดจึงสามารถพบหนทางพนทุกข

พระธรรมบทที่ยกตัวอยางมาทั้งหมด แสดงใหเห็นวาความชั่วเปนมลทินอยางยิ่ง
บุคคลจึงไมควรประพฤติชั่ว โดยการละเวนกรรม ๓ ทาง คือ กาย วาจา ใจ หรือเรียกอีกอยางวา
การละเวนอกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ

                                                 
๑๘๑เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๒๘๐.
๑๘๒เร่ืองเดียวกัน, ๑๔๒.
๑๘๓เร่ืองเดียวกัน, ๓๒๑.
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อกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ เปนคําสอนเพื่อระงับความประพฤติชั่ว ๓ ทางของมนุษย
อันไดแก ความประพฤติชั่วทางกาย ความประพฤติชั่วทางวาจา และความประพฤติชั่วทางใจ

อกุศลกรรมบถทั้ง ๑๐ ประการที่นับเปนทางบาป ไมควรดําเนิน ประกอบไปดวย ๑๘๔

ก. กายกรรม ๓ อันไดแก
๑. ฆาสัตว (ปาณาติปาตา)
๒. ลักทรัพย (อทินฺนาทานา)
๓. ประพฤติผิดในกาม (กาเมสุมิจฺฉาจารา)

ข. วจีกรรม ๔ อันไดแก
๑. พูดเท็จ (มุสาวาทา)
๒. พูดสอเสียด (ปสุณาวาจา)
๓. พูดหยาบ (ผรุสวาจา)
๔. พูดเพอเจอ (สมฺผปฺปลาป)

ค. มโนกรรม ๓ อันไดแก
๑. โลภ (อภิชฺฌา)
๒. ปองรายเขา (พยาบาท)
๓. มีความเห็นผิด (มิจฺฉาทิฏฐิ)

คําสอนในพระธรรมบท ที่สอดคลองกับการละเวนอกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ ดังตอ
ไปนี้

๒.๒.๑.๑ ไมฆาสัตว ดังนี้

ธัมมัฏฐวรรค เร่ืองที่ ๙ เร่ืองพรานเบ็ดชื่ออริยะ
ถายังเบียดเบียนสัตวอยู
บุคคลไมนับวา เปนอารยชน
เพราะไมเบียดเบียนสัตวทั้งปวง
เขาจึงไดชื่อวา อารยชน ๑๘๕

                                                 
๑๘๔สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, นวโกวาท หลักสูตรนักธรรม

ชั้นตรี, ๕๘.
๑๘๕เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๓๐๘.
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ภาษิตนี้กลาววาบุคคลที่ยังเบียดเบียนสัตวอ่ืนอยู ไมสมควรถูกเรียกวาเปนอริยบุคคล
แตผูที่สมควรถูกเรียกวาอริยบุคคล คือ บุคคลที่ไมเบียดเบียนสัตวทั้งปวงแลว

พราหมณวรรค เร่ืองที่ ๒๒ เร่ืองภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง
ผูงดเบียดเบียนสัตวอ่ืน
ไมวาเล็กหรือใหญ
ไมฆาเอง ไมส่ังใหคนอื่นฆา
เราเรียกวา พราหมณ ๑๘๖

ภาษิตนี้กลาววาผูเปนพราหมณยอมไมเบียดเบียนสัตวทั้งหลาย ไมวาใหญหรือเล็ก ทั้ง
ไมกระทําเอง ไมใชใหผูอ่ืนกระทํา

ทัณฑวรรค เร่ืองที่ ๑ เร่ืองภิกษุฉัพพัคคีย
สัตวทั้งหมดกลัวโทษทัณฑ
สัตวทั้งหมดกลัวความตาย
เปรียบตนเองกับผูอ่ืนอยางนี้แลว
ไมควรฆาเอง ไมควรสั่งใหคนอื่นฆา ๑๘๗

ภาษิตนี้กลาววาบุคคลควรรูจักเอาใจเขามาใสใจเรา เรามีความกลัวโทษทัณฑและ
ความตาย ฉันใด ผูอ่ืนยอมมีความกลัวโทษทัณฑและความตาย ฉันนั้น ดังนั้น บุคคลจึงไมควรคิด
ผลาญชีวิตผูอ่ืน ดุจไมคิดผลาญชีวิตของเราเอง

ทัณฑวรรค เร่ืองที่ ๒ เร่ืองภิกษุฉัพพัคคีย
สัตวทั้งหมดกลัวโทษทัณฑ
สัตวทั้งหมดรักชีวิตของตน
เปรียบตนเองกับคนอื่นอยางนี้แลว
ไมควรฆาเอง ไมควรสั่งใหคนอื่นฆา ๑๘๘

                                                 
๑๘๖เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๔๕๙.
๑๘๗เร่ืองเดียวกัน, ๑๕๑.
๑๘๘เร่ืองเดียวกัน, ๑๕๒.
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ภาษิตนี้กลาววามิใหฆาสัตวตัดชีวิต ทั้งไมพยายามลงมือฆาดวยตนเอง ทั้งไมส่ังใหผู
อ่ืนทํา เพราะสัตวทั้งหลายยอมรักชีวิตของตน

ตัวอยางที่ยกมานี้ชี้ใหเห็นวาสัตวทั้งหมดยอมรักชีวิตและกลัวความตายเสมอกันหมด 
บุคคลจึงควรละเวนการเบียดเบียนเขนฆาซึ่งกันและกัน ดุจบุคคลเฝาทะนุถนอมชีวิตของตน

๒.๒.๑.๒ ไมลักทรัพย ดังนี้

พราหมณวรรค เร่ืองที่ ๒๖ เร่ืองภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง
ผูใดไมขโมยของคนอื่น
ไมวาสั้นหรือยาว
เล็กหรือใหญ ดีหรือไมดี
ผูนั้นเราเรียกวา พราหมณ ๑๘๙

ภาษิตนี้กลาววาผูละเวนไมขโมยของของผูใด ไมวาเปนของเล็กนอยหรือมีราคาคางวด
เพียงใด ของดีหรือเลวเพียงใด ผูนั้นยอมไดชื่อวาเปนผูระงับบาปคือพราหมณ

ตัวอยางนี้สอนใหเห็นวาความเปนพราหมณหรือคนดีประการหนึ่งในพระศาสนานั้น 
คือ การไมหยิบ ซอน ลัก ฉวย หรือยึดถือเอาทรัพยของผูอ่ืนมาเปนของตน ไมวาของนั้นเปนของเลว
ของดี ของไรราคา หรือของมีราคาคางวดเพียงใด

๒.๒.๑.๓ ไมประพฤติผิดในกาม ดังนี้

นิรยวรรค เร่ืองที่ ๔ เร่ืองบุตรเศรษฐีชื่อเขมกะ
คนที่มัวเมา ผิดเมียทานเปนนิตย
ยอมไดรับเคราะหราย ส่ีสถานคือ
หนึ่งไดรับบาป สองนอนไมเปนสุข
สามเสียชื่อเสียง ส่ีตกนรก,
สถานหนึ่ง ไดบาป
สถานสอง ไดภพชาติชั่วรายในอนาคต

                                                 
๑๘๙เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๔๖๓.
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สถานสาม ทั้งคูมีสุขชั่วแลนแตสะดุงใจเปนนิตย
สถานสี่ พระราชายอมลงโทษอยางหนัก
เพราะฉะนั้น จึงไมควรผิดภริยาของคนอื่น ๑๙๐

ภาษิตนี้กลาววาผูชอบลวงเกินภรรยาบุคคลอื่น ยอมถึงฐานะ ๔ ประการ คือ ไดรับบาป
นอนไมเปนสุข ถูกนินทา และตกนรก ผูมัวเมาสิ่งนี้ยอมประสบเคราะห ๔ ประการ คือ ไดบาป ได
ภพชั่วรายในอนาคต มีสุขเล็กนอยแตตองสะดุงหวาดกลัว ตองโทษตามกระบิลเมือง ดังนั้น ชนทั้ง
หลายไมควรประพฤติลวงเกินคูของชนเหลาอื่น

ตัวอยางนี้แสดงใหเห็นวาผูประพฤติผิดลวงเกินบุตร ภริยา คูครอง หรือคนในปกครอง
ของบุคคลอื่น ยอมไดรับผลแหงการกระทําอันชั่วรายโดยเร็วพลัน ไมวาในปจจุบันภพ หรือปรภพ

๒.๒.๑.๔ ไมพูดเท็จ ดังนี้

โลกวรรค เร่ืองที่ ๙ เร่ืองนางจิญจมาณวิกา
คนที่ลวงศีลขอที่ส่ี
มักพูดเท็จ ไมคํานึงถึงปรโลก
จะไมทําความชั่ว ไมมี ๑๙๑

ภาษิตนี้กลาววาบุคคลใดกลากลาวเท็จ ไมเกรงบาปในภพหนา ยอมกลาทําความชั่ว
อ่ืนดวย บุคคคลจึงไมควรพูดเท็จโดยนัยแหงพระคาถานี้

นิรยวรรค เร่ืองที่ ๑ เร่ืองนางปริพาชิกาชื่อสุนทรี
คนที่พูดเท็จเสมอ กับคนที่ทําแลว
พูดวา “ฉันไมไดทํา” ตกนรกเหมือนกัน
มนุษยสองจําพวกนั้น ตายไปแลว
มีกรรมชั่วเหมือนกัน ในโลกหนา ๑๙๒

                                                 
๑๙๐เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๓๕๔-๓๕๕.
๑๙๑เร่ืองเดียวกัน, ๒๐๖.
๑๙๒เร่ืองเดียวกัน, ๓๕๑.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



252

ภาษิตนี้กลาววาคนที่ชอบพูดเท็จ และคนที่ทําแลวปฏิเสธวาตนไมไดเปนคนทํา คนทั้ง
๒ จําพวกนี้ยอมไดรับผลกรรมชั่วที่ตนทําไวเหมือนกัน

โกธวรรค เร่ืองที่ ๔ เร่ืองปญหาของพระโมคคัลลานเถระ
ควรพูดคําสัตยจริง ไมควรโกรธ
แมเขาขอเล็ก ๆ นอย ๆ ก็ควรให
ดวยการปฏิบัติทั้งสามนี้
เขาก็อาจไปสวรรคได ๑๙๓

ภาษิตนี้กลาววาทานเล็กนอย ความไมโกรธ และการกลาวแตคําสัตยจริง การกระทํา
เหลานี้ลวนทําใหคนไปสวรรคไดทั้งนั้น

โกธวรรค เร่ืองที่ ๓ เร่ืองอุตตราอุบาสิกา
พึงเอาชนะความโกรธ ดวยความไมโกรธ
พึงเอาชนะความราย ดวยความดี
พึงเอาชนะคนตระหนี่ ดวยการให
พึงเอาชนะคนพูดพลอย ดวยคําสัตย ๑๙๔

ภาษิตนี้กลาววาบุคคลควรเอาชนะความไมดีโดยใชความดี เชน ชนะความโกรธดวย
ความไมโกรธ ชนะความเลวดวยความดี ชนะความตระหนี่ดวยการให และชนะคําเท็จดวยคําสัตย

ตวัอยางทีย่กมาทัง้หมดนีแ้สดงใหเหน็วาการกลาวความเทจ็ยอมเปนพืน้ฐานของความชัว่
เพราะผูกลากลาวความเทจ็ยอมกลาประกอบกรรมชัว่อืน่ดวย ผูประกอบกรรมชัว่ยอมตองไดรับความ
ทกุข มคีวามทีบ่คุคลอืน่ไมเชือ่ถอืเปนตน สวนผูกลาวแตคาํสตัยจริงยอมไดรับผลดี

                                                 
๑๙๓เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๒๖๐.
๑๙๔เร่ืองเดียวกัน, ๒๕๙.
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๒.๒.๑.๕ ไมพูดสอเสียด ดังนี้

พุทธวรรค เร่ืองที่ ๔ เร่ืองปญหาของพระอานนทเถระ
…

ไมวารายใคร
ไมกระทบกระทั่งใคร ๑๙๕

ภาษิตนี้กลาววาบุคคลไมควรกลาววาจาวารายจาบจวง หรือกลาวหมิ่นกระทบผูอ่ืน

พราหมณวรรค เร่ืองที่ ๒๕ เร่ืองพระปลินทวัจฉเถระ
ผูพูดถอยคํานิ่มนวล
แจมกระจาง สัตยจริง
ไมกระทบกระทั่งใคร
เราเรียกวา พราหมณ ๑๙๖

ภาษิตนี้กลาววาบุคคลใดที่กลาวแตถอยคํานิ่มนวลออนหวาน ไมมีความเท็จเจือปน
เวนเจตนากระทบกระทั่งผูอ่ืน จากวจีกรรมอันบริสุทธิ์นั้น ยอมควรเรียกวาเปนผูระงับบาป คือ
พราหมณได

นาควรรค เร่ืองที่ ๑ เร่ืองของพระองค
เราจักอดทนตอคําเสียดสีของคนอื่น
เหมือนพญาคชสาร ในสนามรบ
ทนลูกศรที่ปลอยออกไปจากคันธนู
เพราะวาคนโดยมาก ทุศีล ๑๙๗

ภาษิตนี้กลาววาบุคคลควรอดทนตอคําเสียดสีกระทบกระทั่งจากผูอ่ืน เพราะคนโดย
มากลวนเปนผูทุศีล โดยพระองคเปรียบความอดทนตอคําเสียดสีของคนทุศีลวาเสมือนชางสําคัญ
คูบารมียอมรูจักทนตอลูกศร

                                                 
๑๙๕เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๒๑๗.
๑๙๖เร่ืองเดียวกัน, ๔๖๒.
๑๙๗เร่ืองเดียวกัน, ๓๖๗.
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ตัวอยางที่ยกมาทั้งหมดนี้ชี้ใหเห็นวาการเปนคนดีประการหนึ่งในพระศาสนา คือ การ
ไมพูดวาจาสอเสียด เพราะการกลาวคําสอเสียดยอมทําใหคนเปนศัตรูกัน อาจทะเลาะเบาะแวงกัน
บุคคลพึงละเวนจากการพูดสอเสียด เพราะการพูดสอเสียดยอมสะทอนใหเห็นวาเราเองเปนผูทุศีล

๒.๒.๑.๖ ไมพูดหยาบ ดังนี้

ทัณฑวรรค เร่ืองที่ ๔ เร่ืองพระโกณฑธานเถระ
อยากลาวคําหยาบแกใคร ๆ
เมื่อถูกทานดาวา เขาจะโตตอบทาน
การพูดจากาวราวกันเปนเหตุกอทุกข
อาจลุกลามถึงขั้นลงมือประทุษรายกัน,
ถาเธอทําตนใหเงียบเสียงได
เหมือนฆองแตก
ก็นับวาเธอเขาถึงนิพพานแลว
เธอก็จะไมตองทะเลาะเบาะแวงกับใครอีก ๑๙๘

ภาษิตนี้กลาววาบุคคลไมพึงวากลาวคําหยาบตอใคร เพราะวาจากาวราวหยาบคาย
ยอมเปนวาจาอันระคายโสตของผูไดยินไดฟง กอใหเกิดความรังเกียจ ความไมพอใจ ทั้งผูถูกดาวา
จะโกรธและตอบโต อาจทําใหเร่ืองลุกลามจนทํารายซึ่งกันและกัน ถาบุคคลรูจักนิ่งเงียบ ดุจฆอง
แตกไมเกิดเสียงเมื่อถูกกระทบ นับวาเขาถึงพระนิพพาน ไมตองทะเลาะกับใครอีก

๒.๒.๑.๗ ไมพูดเพอเจอ ดังนี้

ปุปผวรรค เร่ืองที่ ๗ เร่ืองฉัตตปาณิอุบาสก
วาจาสุภาษิต
ของผูทําไมไดตามพูด
ยอมไมมีประโยชนอะไร
ดุจดอกไมสีสวย แตไรกลิ่น,

                                                 
๑๙๘เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๑๕๕-๑๕๖.
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วาจาสุภาษิต
ของผูทําไดตามพูด
ยอมอํานวยผลดี
ดุจดอกไมสีสวยและมีกลิ่นหอม ๑๙๙

ภาษิตนี้กลาววาคําพูดที่มีประโยชนของผูไมทําตามกลาว ยอมไมมีประโยชน เหมือน
ดอกไมงามที่ไรกลิ่น สวนคําพูดที่มีประโยชนของผูทําตามคํากลาวยอมมีประโยชน เหมือนดอกไม
สีสวยกลิ่นหอม

สหัสสวรรค เร่ืองที่ ๑ เร่ืองบุรุษผูฆาโจรมีเคราแดง
คําพูดที่เหลวไหลไรประโยชนตั้งพันคํา
ก็สูคําพูดที่มีประโยชนคําเดียวไมได
เพราะฟงแลวทําใหจิตใจสงบ ๒๐๐

ภาษิตนี้กลาววาคําพูดมากที่เหลวไหลไรประโยชน มิอาจเทียบคําพูดเพียงคําเดียวที่มี
ประโยชนและทําใหผูฟงจิตใจสงบ

สหัสสวรรค เร่ืองที่ ๒ เร่ืองพระทารุจีริยเถระ
บทกวีตั้งพันโศลก
แตไรประโยชน
ไมเทาบทกวีบรรทัดเดียว
ที่ทําใหผูฟงไดรับความสงบ ๒๐๑

ภาษิตนี้กลาววาบทกวีนับพันบทที่ไรประโยชน มิอาจเทียบบทกวีหรือคํากลาวสั้น ๆ ที่
ทําใหผูฟงมีความสุขสงบได

สหัสสวรรค เร่ืองที่ ๓ เร่ืองพระกุณฑลเกสีเถรี
บทกวีบรรยายธรรมบทเดียว

                                                 
๑๙๙เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๖๐-๖๑.
๒๐๐เร่ืองเดียวกัน, ๑๑๗.
๒๐๑เร่ืองเดียวกัน, ๑๑๘.
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ที่ทําใหผูฟงไดรับความสงบ
ประเสริฐกวาบทกวีที่ทองจําไดตั้งรอยโศลก
แตไมมีประโยชนแมแตบทเดียว ๒๐๒

ภาษิตนี้กลาววาบทธรรมเพียงบทเดียวที่ฟงแลวสงบ ดีกวาบทกวีนับรอยอันดอยคา ที่
ไมทําใหเกิดประโยชนแกผูฟง

ธัมมัฏฐวรรค เร่ืองที่ ๒ เร่ืองภิกษุฉัพพัคคีย
เพียงแตพูดมาก ไมจัดวาเปนบัณฑิต
คนที่ประพฤติตนใหเกษม
ไมมีเวร ไมมีภัย
จึงจะเรียกวา เปนบัณฑิต ๒๐๓

ภาษิตนี้กลาววาบุคคลไมไดเปนบัณฑิตเพราะเปนคนพูดมาก แตบุคคลเปนบัณฑิตได
เพราะไมกอเวร ไมกอภัยแกใครอีก

ธัมมัฏฐวรรค เร่ืองที่ ๓ เร่ืองพระเอกุทานเถระ
บุคคลไมนับวาผูทรงธรรม
ดวยเหตุเพียงพูดมาก
สวนผูใด ถึงไดสดับตรับฟงนอย
แตเห็นธรรมดวยใจ
ไมประมาทในธรรม
ผูนั้นแล เรียกวา ผูทรงธรรม ๒๐๔

ภาษิตนี้กลาววาความเปนผูทรงธรรมไมเกิดเพราะเปนคนพูดมาก แตเกิดเพราะเปนผู
เห็นธรรมอยางถองแท ทิ้งความประมาทในธรรมแลว

ตวัอยางทีย่กมาทัง้หมดนีส้อนใหเหน็วาบคุคลไมสามารถเปนบณัฑติ หรือสะทอนความ
มปีญญาไดเพยีงเพราะเปนคนพดูมาก ถาคาํพดูเหลานัน้ไมเกดิประโยชน หรือแมเปนคาํกลาวทีม่ี

                                                 
๒๐๒เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๑๑๙.
๒๐๓เร่ืองเดียวกัน, ๒๙๗.
๒๐๔เร่ืองเดียวกัน, ๒๙๘.
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ประโยชน แตผูพดูไมปฏิบตัติามทีต่นพดู คาํพดูเหลานัน้ยอมไมเกดิผลดีอะไร สวนผูพดูนอย แตพดู
เฉพาะสิง่มปีระโยชน มคีณุ มสีาระ ยอมสะทอนใหเหน็ถงึสตปิญญาอนัเลศิล้าํ ความเฉลยีวฉลาด
ของบคุคลผูพดู รวมไปถงึผูฟงยอมนยิมรับฟงคาํพดูของบคุคลเหลานี้

๒.๒.๑.๘ ไมโลภ ดังนี้

พุทธวรรค เร่ืองที่ ๕ เร่ืองภิกษุผูไมยินดี
ถึงแมเงินตราจะไหลมาดังหาฝน
ความอยากของคนก็หาอิ่มไม
กามวิสัยทั้งหลายมีความสุขจริง ๆ นอย
เต็มไปดวยความทุกขสารพัด
รูชัดดังนี้แลว สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจา
ยอมไมยินดีในกามารมณแมที่เปนทิพย
หากแตยินดีในทางสิ้นกิเลสตัณหา ๒๐๕

ภาษิตนี้กลาววาความอยากของมนุษยหามีที่สุดไม ถึงแมเงินตราจะไหลลงมาดังหาฝน
ก็ไมรูสึกวาเพียงพอ กามวิสัยมีสุขนอยมีทุกขมาก ดังนั้น พระสาวกของพระพุทธเจายอมไมยินดีแม
กามารมณที่เปนทิพย หากแตพึงยินดีในทางสิ้นกิเลสตัณหา ฝกใฝพระนิพพาน

สุขวรรค เร่ืองที่ ๖ เร่ืองพระเจาปเสนทิโกศล
ความไมมีโรค เปนลาภอยางยิ่ง
ความรูจักพอ เปนทรัพยอยางยิ่ง
ความไววางใจกัน เปนญาติอยางยิ่ง
พระนิพพาน เปนสุขอยางยิ่ง ๒๐๖

ภาษิตนี้กลาววาทรัพยอันอุดมคือความรูจักพอ บุคคลจึงควรถือสันโดษ พอใจในทรัพย
ที่ตนหามาได หรือพอใจในทรัพยที่ตนครอบครองอยู

                                                 
๒๐๕เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๒๑๘.
๒๐๖เร่ืองเดียวกัน, ๒๓๖.
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มลวรรค เร่ืองที่ ๘ เร่ืองภิกษุหนุมชื่อติสสะ
ประชาชนยอมใหทานตามศรัทธา
ใครคิดอิจฉาในขาวและน้ําของคนอื่น
เขายอมไมไดรับความสงบใจ
ไมวากลางวัน หรือกลางคืน,
ผูใดเลิกคิดเชนนั้นแลว
ผูนั้น ยอมไดรับความสงบใจ
ทั้งในกลางวันและกลางคืน ๒๐๗

ภาษิตนี้กลาววาผูอิจฉาลาภสักการะของผูอ่ืน ผูนั้นยอมวาวุนทุกคืนวัน สวนผูเลิกอิจฉา
ลาภสักการะของผูอ่ืนแลว ยอมมีใจสงบทุกวันคืน

นาควรรค เร่ืองที่ ๘ เร่ืองมาร
มีเพื่อนตาย ก็มีความสุข
ยินดีเทาที่หามาได ก็มีความสุข
ทําบุญไวถึงคราวจะตายก็มีความสุข
ละทุกขไดทั้งหมด ก็มีความสุข ๒๐๘

ภาษิตนี้กลาววาหากบุคคลยินดีเทาที่ตนหามาได มีความรูจักพอ ไมวาตนหาทรัพยมา
ไดมากมายมหาศาลหรือนอยนิดเพียงใด แตพอใจในทรัพยที่เกิดจากความวิริยะอันบริสุทธิ์ของตน
ไมโลภหรืออิจฉาผูอ่ืนแลว บุคคลนั้นยอมมีความสุข

ตวัอยางทีย่กมานีแ้สดงใหเหน็วาหากบคุคลไมถอืครองสนัโดษ คอื ไมยนิดตีามมตีามได
มกัเทีย่วโลภอจิฉาทรพัยของผูอ่ืน ยอมเปนทกุขอยูรํ่าไป บคุคลผูขาดปญญายอมขาดความรูจกัพอ
สวนผูยนิดใีนทรพัยสินทีต่นหามาได หรอืยนิดใีนสิง่ทีต่นมอียู ไมวามากนอยเพยีงไรกต็าม บคุคลนัน้
ยอมประสบสขุ ทัง้กลางวนัและกลางคนื

                                                 
๒๐๗เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๒๘๖-๒๘๗.
๒๐๘เร่ืองเดียวกัน, ๓๗๘.
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๒.๒.๑.๙ ไมปองรายเขา ดังนี้

พุทธวรรค เร่ืองที่ ๔ เร่ืองปญหาของพระอานนทเถระ
…

ผูท่ียังทํารายผูอ่ืนอยู ไมจัดวาเปนบรรพชิต
ผูท่ียังเบียดเบียนคนอ่ืนอยู ไมจัดวาเปนสมณะ ๒๐๙

ภาษิตนี้กลาววาผูยังไมละการประทุษรายผูอ่ืน ยังเบียดเบียนผูอ่ืน ยอมไมนับเปน
บรรพชิตหรือสมณะ คือ ผูสงบและระงับงดเวนการทําบาปทั้งปวงได บุคคลทั้งหลายจึงควรละการ
ทํารายเบียดเบียน เพื่อเขาถึงความเปนบรรพชิตหรือสมณะ

โกธวรรค เร่ืองที่ ๓ เร่ืองอุตตราอุบาสิกา
…

พึงเอาชนะความราย ดวยความดี ๒๑๐

…
ภาษิตนี้กลาววาบุคคลพึงเอาชนะคนรายกาจ มีความคิดปองรายเบียดเบียนผูอ่ืนอยู

เสมอ โดยการใชความดีเปนอาวุธตอสูใหไดชัยชํานะเหนือความรายกาจ

สุขวรรค เร่ืองที่ ๓ เร่ืองปราชัยของพระเจาโกศล
ผูแพยอมกอเวร
ผูพายยอมอยูเปนทุกข
ผูละความแพและความพายเสีย
มีใจสงบระงับนั่นแหละอยูเปนสุข ๒๑๑

ภาษิตนี้กลาววาผูชนะยอมเปนผูกอเวรกอทุกขแกผูอ่ืน ผูประสบความพายแพยอมเปน
ทุกขจากเหตุนั้น ผูใดละความพยายามที่จะเอาชนะผูอ่ืนตลอดเวลา ๒๑๒ หรือละความทุกขที่ตนตอง
พายแพ ไมคิดอาฆาตพยาบาท ปรารถนาจะกระทําตอบ ผูใดละไดดังนี้ยอมอยูเปนสุข

                                                 
๒๐๙เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๒๑๖.
๒๑๐เร่ืองเดียวกัน, ๒๕๙.
๒๑๑เร่ืองเดียวกัน, ๒๓๓.
๒๑๒อรรถกถาวา “ผูชนะยอมกอเวร ผูแพยอมอยูเปนทุกข”
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ปกิณณกวรรค เร่ืองที่ ๒ เร่ืองกุมาริกากินไขไก
ผูใดปรารถนาสุขเพื่อตน
โดยการกอทุกขใหคนอื่น
ผูนั้นมักเกี่ยวพันดวยเวรไมรูส้ิน
ไมมีทางพนทางเวรไปได ๒๑๓

ภาษิตนี้กลาววาผูมุงหวังความสุขโดยการเบียดเบียนผูอ่ืน ยอมทําใหผูกระทําตองมี
เวรกรรมเกี่ยวพันกันไมจบส้ิน หากเลิกคิดปองรายผูอ่ืนแลว ความจองเวรยอมสิ้นไป

ยมกวรรค เร่ืองที่ ๓ เร่ืองพระติสสเถระ
ใครมัวคิดอาฆาตวา
“มันดาเรา มันทํารายเรา
มันเอาชนะเรา มันขโมยของเรา”
เวรของเขาไมมีทางระงับ,
ใครไมคิดอาฆาตวา
“มันดาเรา มันทํารายเรา
มันเอาชนะเรา มันขโมยของเรา”
เวรของเขายอมระงับ ๒๑๔

ภาษิตนี้กลาววาใครมัวคิดอาฆาตมาดรายตอผูดาวา ทําราย เอาชนะ หรือลักทรัพย
ของตน ผูมัวคิดอาฆาตเชนนี้ยอมมิอาจระงับเวรได สวนผูไมคิดเชนนี้แลวยอมระงับเวรได

ยมกวรรค เร่ืองที่ ๔ เร่ืองนางกาลียักษิณี
แตไหนแตไรมา ในโลกนี้
เวรไมมีระงับดวยการจองเวร
มีแตระงับดวยการไมจองเวร
นี้เปนกฎเกณฑตายตัว ๒๑๕

                                                 
๒๑๓เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๓๓๔.
๒๑๔เร่ืองเดียวกัน, ๕-๖.
๒๑๕เร่ืองเดียวกัน, ๗.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



261

ภาษิตนี้กลาววาในกาลไหน ๆ เวรทั้งหลายในโลกนี้ ยอมไมระงับดวยเวรเลย แตยอม
ระงับไดดวยการไมจองเวรซึ่งกันและกันเทานั้น

สุขวรรค เร่ืองที่ ๑ เร่ืองระงับความทะเลาะแหงหมูพระญาติ
ในมนุษย ผูจองเวรกัน
พวกเราไมจองเวรใคร
ชางอยูสบายจริงหนอ
ในหมูมนุษยผูเต็มไปดวยเวร
พวกเราอยูอยางปราศจากเวร ๒๑๖

ภาษิตนี้กลาววาในหมูผูจองเวร ผูไมจองเวร ปราศจากเวร ไมมีกิเลส ไมมีความกระวน
กระวาย ยอมอยูอยางเปนสุข

ตัวอยางที่ยกมาทั้งหมดนี้ชี้ใหเห็นวาบุคคลไมควรเขาประทุษรายหรือมุงประทุษรายตอ
ผูอ่ืน ไมควรคิดเอาชนะกันแตถายเดียว สวนบุคคลผูถูกประทุษรายหรือมุงประทุษรายแลว ก็ไม
ควรคิดแตระทมทุกขวาตนเปนผูถูกกระทํา หรือมัวครุนคิดหาทางแกแคน เพราะความคิดเชนนั้น
ยอมทําใหเกิดการประทุษรายตอบ และจองเวรตอกันไมมีที่ส้ินสุด ผูจองเวรตอกันยอมไมพนจาก
เวรกันไปได สวนผูรูจักใหอภัย วางเฉยกับกรรมชั่วที่บุคคลอื่นกระทําแกตน บุคคลนั้นยอมอยูเปน
สุข ไมตองจองเวรเบียดเบียนใครอีก ทั้งไมตองถูกแกแคนตอบอยางไมมีที่ส้ินสุด

๒.๒.๑.๑๐ ไมเห็นผิด ดังนี้

อัตตวรรค เร่ืองที่ ๘ เร่ืองพระกาลเถระ
คนทรามปญญา มีความเห็นผิด ติเตียนคําสอน
ของเหลาพระอริยะผูอรหันต ผูมีชีวิตอยูโดยธรรม
เขายอมเกิดมาเพื่อฆาตัวเขาเอง
เหมือนขุยไผฆาตนไผฉะนั้น ๒๑๗

                                                 
๒๑๖เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๒๒๙.
๒๑๗เร่ืองเดียวกัน, ๑๙๒.
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ภาษิตนี้กลาววาคนโง เปยมไปดวยความเห็นผิด คิดติเตียนลวงเกินคําสั่งสอนของพระ
อรหันต ผูนั้นยอมกอแตบาปกรรมเพื่อทําลายตนเอง เหมือนขุยไผเกิดขึ้นมาเพื่อแสดงการสิ้นอายุ
ของตนไผ

นิรยวรรค เร่ืองที่ ๘ เร่ืองนิครนถ
ละอายในสิ่งที่ไมควรละอาย
ไมละอายในสิ่งที่ควรละอาย
ผูที่มีความเห็นผิดอยางนี้
ยอมไปสูทุคติ,
ส่ิงที่ไมนากลัว เห็นวานากลัว
ส่ิงที่นากลัว กลับเห็นวา ไมนากลัว
ผูที่มีความเห็นผิดอยางนี้
ยอมไปสูทุคติ ๒๑๘

ภาษิตนี้กลาววาผูละอายในสิ่งที่ไมควรละอาย แตกลับไมละอายในสิ่งที่ควรละอาย ผู
กลัวในสิ่งที่ไมนากลัว แตกลับไมกลัวส่ิงที่ควรกลัว ผูนั้นนับวาเปนผูเห็นผิดเสียแลว ทั้งตองไปสู
ทุคติในภายหลัง

นิรยวรรค เร่ืองที่ ๙ เร่ืองสาวกเดียรถีย
ส่ิงที่ไมมีโทษ เห็นวามีโทษ
ส่ิงที่มีโทษ กลับเห็นวาไมมีโทษ
ผูที่มีความเห็นผิดอยางนี้
ยอมไปสูทุคติ,
เห็นโทษ เปนโทษ
เห็นถูก เปนถูก
ผูที่มีความเห็นชอบเชนนี้
ยอมไปสุสุคติ ๒๑๙

                                                 
๒๑๘เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๓๖๑-๓๖๒.
๒๑๙เร่ืองเดียวกัน, ๓๖๓-๓๖๔.
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ภาษิตนี้กลาววาสัตวทั้งหลายเห็นสิ่งไรโทษวามีโทษ เห็นสิ่งมีโทษวาไรโทษ เปนมิจฉา
ทิฏฐิ ยอมไปสูทุคติ สัตวทั้งหลายเหลาใด เห็นสิ่งมีโทษวามีโทษ เห็นสิ่งไรโทษวาไรโทษ เปนสัมมา
ทิฏฐิ ยอมไปสูสุคติ

ตวัอยางทีย่กมานีช้ีใ้หเหน็วาผูมปีญญายอมสามารถจาํแนกแยกแยะสิง่มปีระโยชน ส่ิงไม
มปีระโยชน ส่ิงมสีาระ ส่ิงไมมสีาระ ส่ิงควรประพฤต ิ ส่ิงไมควรประพฤต ิ และดาํรงตนตามแนวทาง
อันควรตามคาํสัง่สอนของสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา รวมไปถงึพระสงฆสาวกผูประพฤตโิดยชอบ
ของพระพทุธเจา ผูมปีญญานัน้ยอมประสบแตความสขุ

เมื่อศึกษาคําสอนเกี่ยวกับอกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการแลว เห็นไดวาพระพุทธเจามุงให
มนุษยและสัตวทั้งหลายละความเบียดเบียนซึ่งกันและกัน เพราะความเบียดเบียนยอมเปนบอเกิด
แหงความอาฆาตจองเวร ทั้งทําใหทุกขทั้งหมดกลับสูผูกระทําในภายหลัง เมื่อบุคคลละ
อกุศลกรรมบถ ๑๐ ไดแลว ยอมมีความสุข

๒.๒.๒ คําสอนเพื่อใหทําแตความดี
หัวใจพระศาสนาประการตอมาคือทําแตความดี เมื่อบุคคลละเวนการทําความชั่วได

ดวยหิริโอตัปปะ ไมประพฤติลวงเกินกรรมบถ ๑๐ ประการแลว ยอมมีจิตหันเขาสูความดีไดงาย
คําสอนในพระธรรมบทเหลานี้ จึงกลาวถึงการสั่งสมความดีและผลที่ไดจากความดีเหลานั้น

คาํสอนเพื่อใหทําแตความดีนี้ไดแบงการทําแตความดีออกเปน ๓ ประเภท คือ การ
หมั่นสรางกุศล การรักษาเบญจศีล และหนทางแหงการเปนคนดีหรือความประพฤติอันเรียกวาเปน
สัตบุรุษ ดังตอไปนี้

๒.๒.๒.๑ การหมั่นสรางกุศล ดังนี้

ปุปผวรรค เร่ืองที่ ๘ เร่ืองนางวิสาขา
เมื่อเกิดมาแลวจะตองตาย
ก็ควรสรางบุญกุศลไวใหมาก
เหมือนนายมาลาการรอยพวงมาลัย
เปนจํานวนมากจากกองดอกไม ๒๒๐

                                                 
๒๒๐เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๖๒.
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ภาษิตนี้กลาววาชางทํามาลัยรอยมาลัยเปนอันมากจากกองดอกไม ฉันใด บุคคลเมื่อรู
วาเกิดมาแลวตองตาย พึงทํากุศลไวใหมาก ฉันนั้น

ปกิณณกวรรค เร่ืองที่ ๑ เร่ืองบุรพกรรมของพระองค
ถาเห็นวา จะไดสุขอันยิ่งใหญ
ดวยการสละสุขเล็ก ๆ นอย ๆ
นักปราชญก็ควรสละสุขเล็กนอย
เพื่อเห็นแกสุขอันยิ่งใหญ ๒๒๑

ภาษิตนี้กลาววาเมื่อบุคคลเล็งเห็นแลววาการสละความสุขเพียงเล็กนอยของตน ยอม
นําความสุขที่ยิ่งใหญกวามาให บุคคลก็ควรสละสุขเพียงเล็กนอยเหลานั้น เพื่อความสุขอันยิ่งใหญ
กวานั้น โดยการหมั่นสรางกุศลอยางไมยอทอ ไมเกียจคราน ไมเบื่อหนายการทํากุศล เพราะผล
แหงกุศลยอมนําความสุขอันมหาศาลมาสูผูกระทําในภายหลัง

โลกวรรค เร่ืองที่ ๑๐ เร่ืองอสทิสทาน
แนนอน คนตระหนี่ไมมีโอกาสไปเทวโลก
แนนอน คนโง ไมสรรเสริญการให
แตคนฉลาด ยินดีใหทาน
นี่แลที่บันดาลใหเขาไดรับสุขในปรภพ ๒๒๒

ภาษตินีก้ลาววาผูมปีญญาฉลาดเฉลยีวยอมยนิดบีริจาคทาน ผลแหงทานนัน้เองยอมสง
ใหผูมปีญญาไดความสขุในชาตหินา สวนคนโงยอมไมยนิดบีริจาคทาน ทาํใหไมมโีอกาสไปเทวโลก
ได บคุคลจงึควรยนิดใีหทาน เพือ่ความสขุในปรภพ

                                                 
๒๒๑เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๓๓๓.
๒๒๒เร่ืองเดียวกัน, ๒๐๗.
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๒.๒.๒.๒ การรักษาเบญจศีล ดังนี้

ปกิณณกวรรค เร่ืองที่ ๗ เร่ืองจิตตคฤหบดี
ผูมีศรัทธา สมบูรณดวยศีล
เพียบพรอมดวยยศและโภคทรัพย
ไปประเทศใด ๆ ยอมไดรับความนับถือ
ในประเทศนั้น ๆ ๒๒๓

ภาษิตนี้กลาววาบุคคลผูบริบูรณดวยศีลและศรัทธา มียศและโภคทรัพยมาก ไมวาไปที่
ใดยอมไดรับความนับถือ

นาควรรค เร่ืองที่ ๘ เร่ืองมาร
ศีลใหเกิดสุข ตราบเทาชรา
ศรัทธา ที่ตั้งมั่นแลว ใหเกิดสุข
ปญญา ไดมาแลว ใหเกิดสุข
การไมทําบาปทั้งหลาย ใหเกิดสุข ๒๒๔

ภาษิตนี้กลาววาศีลนําสุขมาใหตราบเทาชรา ศรัทธาที่ตั้งมั่นแลวนําสุขมาให การมี
ปญญานําสุขมาให การไมทําบาปทั้งหลายนําสุขมาให

ปุปผวรรค เร่ืองที่ ๙ เร่ืองปญหาของพระอานนทเถระ
กลิ่นศีล หอมยิ่งกวา
ของหอมเหลานี้ คือ
จันทน กฤษณา
ดอกอุบล และ กะลําพัก ๒๒๕

ภาษิตนี้กลาววากลิ่นของศีล (อํานาจคุณงามความดีของผูรักษาศีล) ยอมฟุงขจรไกล
เปนที่เคารพนับถือของชนทุกสารทิศ คือ ผูรักษาศีลยอมเปนที่รักของคนทั้งหลาย

                                                 
๒๒๓เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๓๔๖.
๒๒๔เร่ืองเดียวกัน, ๓๘๐.
๒๒๕เร่ืองเดียวกัน, ๖๓-๖๔.
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ปุปผวรรค เร่ืองที่ ๑๐ เร่ืองถวายบิณบาตแกพระมหากัสสปเถระ
กฤษณา หรือจันทน มีกลิ่นหอมนอยนัก
แตกลิ่นหอมของทานผูทรงศีลประเสริฐนัก
หอมฟุงกระทั่งถึงทวยเทพยดา ๒๒๖

ภาษิตนี้กลาววากลิ่นกฤษณาหรือจันทน นับวาหอมนอยเมื่อเทียบกับกลิ่นของผูทรงศีล
เพราะกลิ่นของศีลหรือกลิ่นความดีที่ประพฤตินั้นยอมสงกลิ่นหอมถึงเทวโลก เปนที่ชื่นชมแมเทวดา
ทั้งหลาย

สหัสสวรรค เร่ืองที่ ๙ เร่ืองสังกิจจสามเณร
ผูมีศีล มีสมาธิ
มีชีวิตอยูวันเดียว
ประเสริฐกวาชีวิตตั้งรอยป
ของคนทุศีล ไรสมาธิ ๒๒๗

ภาษิตนี้กลาววาผูมีชีวิตนอยหนึ่งเพียงวันเดียว แตสมบูรณดวยศีลและสมาธิ ยอม
ประเสริฐกวาชีวิตลวงคลอยนับรอยปของคนทุศีล ไรสมาธิ

นัยคําสอนโดยละเอียดของคาถานี้ คือ ความเปนผูมีสมาธิและรักษาศีลใหมั่นคง
เพราะผูที่จะอบรมคุณงามความดีอยางอื่น จําตองรักษาศีลใหเปนพื้นเสียกอน คุณธรรมนั้น ๆ จึง
จะอยูประจําและงอกงามขึ้นได ตามความที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ผูรักษาศีลยอมทําให
สมาธิและปญญางอกงามขึ้น ๒๒๘ อันทําใหกิเลสพรองลง หากผูใดไมเคารพศีล ยอมทําใหไมมี
ปญญาวิสัยที่จะตัดกิเลสลงได ดังนั้น ผูทรงศีลดีแลวยอมถึงพรอมดวยสมาธิ บุคคลเหลานี้ยอมถือ
วามีชีวิตประเสริฐกวาบุคคลทุศีลไรสมาธิ

มลวรรค เร่ืองที่ ๗ เร่ืองอุบาสก ๕ คน
ผูใด ฆาสัตว พูดเท็จ ลักทรัพย
ประพฤติลวงเกินภรรยาของผูอ่ืน

                                                 
๒๒๖เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๖๕.
๒๒๗เร่ืองเดียวกัน, ๑๒๖.
๒๒๘มิลินทปญหา [CD-ROM], ๒๐๐๒. Abstract from : Free Tipitaka.
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ดื่มสุราเมรัยเปนนิจศีล
ผูนั้นนับวาขุดรากถอนโคนตนเองในโลกนี้ทีเดียว,
จงรูเถิด บุรุษผูเจริญเอย ความชั่วราย
มิใชส่ิงที่จะพึงควบคุมไดงาย ๆ
ขอความโลภและความชั่วชา
อยาไดฉุดกระชากเธอ
ไปหาความทุกขตลอดกาลนานเลย ๒๒๙

ภาษิตนี้กลาววาศีลทุกขอสําคัญเทากันหมด โดยพระพุทธเจาตรัสวาผูใดฆาและ
ประทุษรายสัตว ลักขโมย ลวงเกินคูครองหรือคนในปกครองของผูอ่ืน กลาวคําเท็จหลอกลวง เสพ
สุราเมรัย ผูนั้นไดชื่อวาขุดรากถอนโคนตนเองจากโลก เพราะผูละเมิดศีล ๔ ขอแรก ยอมมีแตความ
เดือดรอน อาจตองจํานองหรือขายขาดทรัพยสินเครื่องเลี้ยงชีพของตน มีที่ดินและไรนาเปนตน เพื่อ
ใชจายระงับคดีความเหลานั้น สวนผูใดมักดื่มสุราอยูยอมเปนผูขุดรากเหงาของตน คือ เปนคนหา
ที่พึ่งมิได ๒๓๐ ผูมีปญญายอมทราบวาบาปเปนสิ่งที่ควบคุมไดยาก ขอความโลภและความชั่ว      
จงอยารบกวนเธอ เพื่อความทุกข ตลอดกาลนานเลย

มัคควรรค เร่ืองที่ ๑๐ เร่ืองนางปฏาจาราเถรี
บุตรก็ปองกันไมได
บิดาหรือญาติก็ปองกันไมได
คนเราเมื่อถึงคราวจะตาย
หมูญาติก็ปองกันไมได,
เมื่อรูความจริงขอนี้แลว
คนฉลาดผูสํารวมในศีล
ไมควรชักชา
ในการตระเตรียมทาง

                                                 
๒๒๙เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๒๘๔-๒๘๕.
๒๓๐อรรถกถา พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ธรรมบท พาหิรนิทานวรรณนา เลม ๔๓

[CD-ROM], ๒๐๐๒. Abstract from : Free Tipitaka, ๓๗.
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ไปสูพระนิพพาน ๒๓๑

ภาษิตนี้กลาววาบัณฑิตทราบวา บุตร บิดาและพวกพองทั้งหลาย มิอาจปองกันความ
ตายใหได ดังนี้แลว พึงเปนผูสํารวมในศีล เพื่อเตรียมทางสูพระนิพพานโดยเร็ว

ดังตัวอยางที่ยกมานั้น แสดงใหเห็นวาการรักษาศีลยอมยังประโยชนเปนอเนกประการ
แกบุคคลผูรักษา ในปจจุบันภพเชน กอใหเกิดความสุข เปนที่รักแกคนทั้งหลาย เปนบุคคลผู
ประเสริฐ ในปรภพเชน ทําใหเขาสูสุคติโลกสวรรค ทั้งนี้ สมดังคํากลาววา ศีลยังใหบุคคลผูรักษา
เจริญดวยโภคทรัพย ศีลยังใหบุคคลผูรักษาเขาสูสุคติ ศีลยังใหบุคคลผูรักษาเขาถึงซึ่งพระนิพพาน

๒.๒.๒.๓ หนทางแหงการเปนคนดีหรือความประพฤติอันเรียกวาเปนสัตบุรุษ
ลักษณะของสตับรุุษในพระพทุธศาสนา สมเด็จพระมหาสมณเจา กรม

พระยา วชิรญาณวโรรสกลาววายอมจําแนกไดเปน ๒ นัย คือ ๒๓๒

ธรรมของสัตบุรุษ ประเภทที่ ๑ คือ
๑. ความเปนผูรูจักเหตุ รูจักเหตุแหงทุกขและสุข
๒. ความเปนผูรูจักผล รูจักวาทุกขและสุขเปนผลจากสิ่งใด
๓. ความเปนผูรูจักตน รูจักประพฤติตนใหสมแกชาติตระกูล คุณธรรม ฯลฯ
๔. ความเปนผูรูจักประมาณ รูจักประมาณในการใชสอยอุปโภคบริโภค
๕. ความเปนผูรูจักกาล รูจักเวลาสมควรในการประกอบกิจ
๖. ความเปนผูรูจักบุคคล รูจักบุคคลควรคบไมควรคบ
๗. ความเปนผูรูจักชุมชน รูจักการประพฤติอันสมควรแกชุมชนนั้น ๆ
ธรรมของสัตบุรุษ ประเภทที่ ๒ คือ
๑. สัตบุรุษมีศรัทธา หิริ (ความละอายบาป) โอตตัปปะ (ความเกรงกลัวตอบาป) พหุ

สัจจะ (ความเปนผูไดยินไดฟงมาก) วิริยะ (มีความเพียร) สติ (มีสติ) ปญญา
๒. ไมปรึกษาการอันใดเพื่อเบียดเบียนตนและผูอ่ืน
๓. ไมคิดสิ่งเบียดเบียนตนและผูอ่ืน
๔. ไมพูดสิ่งเบียดเบียนตนและผูอ่ืน

                                                 
๒๓๑เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๓๒๘-๓๒๙.
๒๓๒สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, นวโกวาท หลักสูตรนักธรรม

ชั้นตรี, ๕๒-๕๔.
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๕. ไมทําส่ิงเบียดเบียนตนและผูอ่ืน
๖. มีความเห็นชอบ
๗. ใหทานโดยเคารพ
เมื่อบุคคลประกอบดวยคุณธรรมแหงสัตบุรุษแลว บุคคลนั้นยอมประสบสิ่งดีงามเปน

อเนกประการ ไดแก เปนผูหาโทษมิได นักปราชญไมติเตียน และประสบบุญเปนอันมาก ๒๓๓

คําสอนในพระธรรมบทเพื่อใหบุคคลเปนสัตบุรุษ มีดังตอไปนี้

ปาปวรรค เร่ืองที่ ๒ เร่ืองพระเสยยสกัตเถระ
ถาหากจําตองทําชั่วไซร
ก็ไมควรทําบอยนัก
และไมควรพอใจในการทําชั่วนั้น
เพราะการสะสมบาป นําทุกขมาให ๒๓๔

ภาษตินีก้ลาววาถาจาํเปนตองทาํชัว่ บคุคลไมควรยนิดหีรอืทาํบอย เพราะการสัง่สมบาป
ยอมนาํทกุขใหในภายหลงั ซึง่คาํสอนของพระคาถานีแ้สดงความใจกวางของสมเดจ็พระสมัมา
สัมพทุธเจาทีเ่ขาใจความจาํเปนบางขณะของมนษุย หรือผูถอืครองเพศฆราวาส ไมถงึแกหามไป
หมดทกุอยางจนทาํผดิพลาดไมไดเลย ทัง้แสดงใหเหน็วาพระองคเองนอกจากจะเขาใจในความ
จาํเปนของมนษุยแลว พระองคยงัใหอภัยและไมกลาวโทษรนุแรงตอมนษุยผูมกีเิลสทีพ่ลัง้เผลอทาํ
ผิดพลาดไปบาง ไมวาบคุคลนัน้ครองเพศภกิขุภาวะ หรือฆราวาส ทัง้อาจมองอกีนยัหนึง่วาเปนการ
กลาวปลอบใจคนพลาดพลัง้มใิหรูสึกทกุขจนเกนิไป

ปุปผวรรค เร่ืองที่ ๙ เร่ืองปญหาของพระอานนทเถระ
กลิ่นบุปผชาติ ก็หอมทวนลมไมได
กลิ่นจันทน กฤษณา หรือดอกมะลิ
ก็หอมทวนลมไมได
แตกลิ่นสัตบุรุษ หอมทวนลมได

                                                 
๒๓๓พระสุตตันตปฎก อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต เลม ๒๑ [CD-ROM], ๒๐๐๒.

Abstract from : Free Tipitaka, ๓.
๒๓๔เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๑๓๖.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



270

สัตบุรุษ ยอมหอมฟุงขจรไปทั่วทุกทิศ ๒๓๕

ภาษิตนี้กลาววากลิ่นดอกไมนานาไมวาจันทน กฤษณา หรือดอกมะลิ มิอาจหอมทวน
ลมไดเลย แตกลิ่นศีลของสัตบุรุษหอมยิ่งกวากลิ่นเหลานั้น และสามารถสงกลิ่นทวนลมไปไดทุกทิศ

บัณฑิตวรรค เร่ืองที่ ๘ เร่ืองภิกษุ ๕๐๐ รูป
สัตบุรุษ ยอมเสียสละไดทุกสิ่งทุกอยาง
ไมมัวพร่ําเพอ แตเร่ืองกามคุณ
ไมวาไดรับสุขหรือทุกข
บัณฑิตไมแสดงอาการยินดียินราย (เกินกวาเหตุ) ๒๓๖

ภาษิตนี้กลาววาสัตบุรุษยอมไมมัวพร่ําบนเพอแตกามคุณ สัตบุรุษไมวาไดรับสุขเวทนา
หรือทุกขเวทนา (ความรูสึกเปนสุขหรือเปนทุกข) ยอมไมแสดงอาการยินดียินรายจนเกินควร หรือ
ควบคุมสติไมได

บัณฑิตวรรค เร่ืองที่ ๙ เร่ืองพระเถระผูตั้งอยูในธรรม
ไมควรทําชั่วเพราะเห็นแกตัว หรือคนอ่ืน
ไมควรปรารถนาบุตร ทรัพย รัฐ หรือความสําเร็จ
แกตนโดยทางที่ไมชอบธรรม
ควรมีศีล มีปญญา มั่นอยูในธรรม ๒๓๗

ภาษิตนี้กลาววาบุคคลไมควรทําชั่วเพียงเพราะเห็นแกตน หรือบุคคลอื่น ทั้งไมควร
ปรารถนาบุตร ทรัพย อํานาจ หรือความสําเร็จอ่ืนใดโดยทางไมชอบธรรม แตบุคคลควรมีศีล ใฝ
ปญญา ยึดมั่นอยูในธรรม และมีธรรมเปนที่พึ่ง

ปาปวรรค เร่ืองที่ ๑ เร่ืองพราหมณชื่อจูเฬกสาฎก
พึงรีบเรงกระทําความดี
และปองกันจิตจากความชั่ว

                                                 
๒๓๕เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๖๓-๖๔.
๒๓๖เร่ืองเดียวกัน, ๙๖.
๒๓๗เร่ืองเดียวกัน, ๙๗.
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เพราะเมื่อกระทําความดีชาไป
ใจจะกลับยินดีในความชั่ว ๒๓๘

ภาษิตนี้กลาววาบุคคลควรหามจิตจากความชั่ว เรงกระทําความดี เพราะหากมัวชักชา
ในการทําความดี จิตจะยินดีในความชั่ว

ปาปวรรค เร่ืองที่ ๓ เร่ืองนางลาชเทวธิดา
ถาหากจะทําความดี
ก็ควรทําดีบอย ๆ
ควรพอใจในการทําความดีนั้น
เพราะการสะสมความดีนําสุขมาให ๒๓๙

ภาษิตนี้กลาววาหากทําความดีไซร บุคคลควรยินดีและทําเปนประจํา เพราะการสั่งสม
บุญ ยอมนําความสุขมาให

ทัณฑวรรค เร่ืองที่ ๑๐ เร่ืองพระปโลติกเถระ
ผูหักหามใจไมทําชั่วเพราะละอายบาป
หาไดนอยนักในโลกนี้
คนเชนนี้ยอมปลุกตัวเองจากหลับอยูเสมอ
เหมือนมาดี ระวังตัวเองใหพนแส,
ธรรมดามาดี เมื่อถูกลงแสคร้ังหนึ่ง ยอมสํานึก
(ความผิดครั้งแรก) และพยายาม (วิ่งใหเร็ว)
พวกเธอก็จงทําตนเชนนั้น อาศัยศรัทธา, ศีล,
ความเพียร, สมาธิ, การวินิจฉัยธรรม, ความสมบูรณดวย
ความรูและความประพฤติ, และอาศัยสติ
พวกเธอจักละทุกขไดไมนอยเลย ๒๔๐

                                                 
๒๓๘เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๑๓๕.
๒๓๙เร่ืองเดียวกัน, ๑๓๗.
๒๔๐เร่ืองเดียวกัน, ๑๖๕-๑๖๖.
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ภาษิตนี้กลาววาในโลกนี้หาผูไมกลาทําชั่วเพราะละอายบาปไดนอยนัก บุคคลควรทํา
ตนดุจมาดีพยายามวิ่งเต็มฝเทาเพื่อไมตองถูกลงแส โดยอาศัยความมีศรัทธา ศีล ความเพียร
สมาธิ ถึงพรอมดวยวิชชา (ความรูแจง) และจรณะ (ปฏิปทา คือขอปฏิบัติอันเปนทางบรรลุวิชา มี
๑๕ คือ สีลสัมปทา ความถึงพรอมดวยศีล อปณณกปฏิปทา ๓ สัทธรรม ๗ และ ฌาน ๔ ๒๔๑) อัน
เปนเครื่องวินิจฉัยธรรม รวมถึงมีสติมั่นคง เพื่อละทุกขทั้งหลายได ๒๔๒

โลกวรรค เร่ืองที่ ๑ เร่ืองภิกษุหนุม
อยาประพฤติส่ิงเลวทราม
อยาอยูดวยความประมาท
อยายึดถือความเห็นผิด
อยาทําตนเปนคนรกโลก ๒๔๓

ภาษิตนี้กลาววาบุคคลควรละสิ่งเหลานี้ คือ การทําสิ่งชั่วราย การดํารงชีพดวยความ
ประมาท ความเห็นผิด และความเปนคนรกโลก (หาความดีมิได)

โลกวรรค เร่ืองที่ ๒ เร่ืองพระเจาสุทโธทนะ
ลุกขึ้นเถิด อยามัวประมาทอยูเลย
จงประพฤติสุจริตธรรม
เพราะผูประพฤติธรรมยอมอยูเปนสุข
ทั้งในโลกนี้และโลกหนา,
จงประพฤติสุจริตธรรม
อยาประพฤติทุจริต
ผูประพฤติธรรมยอมอยูเปนสุข
ทั้งในโลกนี้และโลกหนา ๒๔๔

                                                 
๒๔๑พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสนฉบับประมวลศัพท, พิมพ

คร้ังที่ ๓ (กรุงเทพ : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๒๘), ๓๘.
๒๔๒มหามกุฎราชวิทยาลัย, พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม

ที่ ๑ ภาคที่ ๒ ตอนที่ ๓ (กรุงเทพ : มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๒๖), ๑๒๔-๑๒๕.
๒๔๓เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๑๙๗.
๒๔๔เร่ืองเดียวกัน, ๑๙๘-๑๙๙.
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ภาษิตนี้กลาววาผูไมประมาทประพฤติสุจริตธรรมยอมเปนสุขทั้งโลกนี้และโลกหนา            
ผูประพฤติสุจริตธรรม ไมประพฤติทุจริต ยอมเปนสุขทั้งโลกนี้และโลกหนา

พุทธวรรค เร่ืองที่ ๗ เร่ืองปญหาของพระอานนทเถระ
บุรุษอาชาไนย หาไดยาก
เขายอมไมเกิดในตระกูลทั่วไป
คนฉลาดเชนนี้ เกิดในตระกูลใด
ตระกูลนั้นยอมเจริญรุงเรืองดวยความสุข ๒๔๕

ภาษิตนี้กลาววาบุรุษอาชาไนยไมเกิดในตระกูลทั่วไปจึงหาไดยากยิ่ง บุรุษอาชาไนย
เกิดในตระกูลใด ตระกูลนั้นยอมเจริญรุงเรืองและมีความสุขมาก บุคคลผูปรารถนาความรุงเรือง
ของตระกูล จึงควรทําตนใหเปนบุรุษอาชาไนย

ปยวรรค เร่ืองที่ ๗ เร่ืองเด็ก ๕๐๐ คน
ผูประพฤติดี มีความเห็นถูกตอง
มั่นอยูในคลองธรรม พูดคําสัตย
ปฏิบัติหนาที่ของตนสมบูรณ
คนยอมเทิดทูนดวยความรัก ๒๔๖

ภาษิตนี้กลาววาชนทั้งหลายยอมรักและเทิดทูนผูประพฤติดี มีความเห็นชอบ ถูกตอง
ตามทํานองคลองธรรม รักษาสัตย กระทําหนาที่ของตนโดยสมบูรณ

ธัมมัฏฐวรรค เร่ืองที่ ๕ เร่ืองภิกษุมากรูป
ไมใชเพราะพูดคลอง
ไมใชเพราะมีผิวพรรณสวย
ที่ทําใหคนเปนคนดีได
ถาหากเขายังมีความริษยา
มีความตระหนี่ เจาเลห

                                                 
๒๔๕เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๒๒๓.
๒๔๖เร่ืองเดียวกัน, ๒๕๑.
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(เขาก็เปนคนดีไมได),
ผูใดเลิกละความอิจฉาเปนตน
ไดอยางเด็ดขาดแลว
คนฉลาด ปราศจากมลทินเชนนี้
เรียกวา คนดี ๒๔๗

ภาษิตนี้กลาววาตราบใดที่บุคคลยังมีความริษยา ตระหนี่ เจาเลห แมเปนคนชางพูด
ผิวพรรณงาม ก็ไมสามารถทําใหผูนั้นเปนคนดีได สวนคนฉลาดผูทิ้งความอิจฉา ตระหนี่ เจาเลห
หมดสิ้นแลว ยอมนับวาเปนคนดี

ปกิณณกวรรค เร่ืองที่ ๘ เร่ืองนางจูฬสุภัททา
คนดี ยอมปรากฏเดน
เหมือนภูเขาหิมพานต
คนไมดี ถึงอยูใกล ก็ไมปรากฏ
เหมือนลูกศรที่เขายิงไปในราตรี ๒๔๘

ภาษตินีก้ลาววาคนดยีอมปรากฏเดนเปนสงาแกสายตาของบคุคลทัว่ไป ดจุเขาหมิพานต
สูงตระหงานเสยีดฟายอมเล็งเหน็โดยเดนชดั สวนคนเลวแมอยูใกลชดิกไ็มปรากฏสงาราศรตีอสายตา
ของบคุคลทัว่ไป ดจุลูกศรอนัยงิไปในราตรทีีอั่บแสง มอิาจแลเหน็ไดเลย หรือกลาวโดยสรปุไดวาคนดี
ยอมเปนทีรู่จกั นบัถอื ยกยองของคนทัว่ไป

นาควรรค เร่ืองที่ ๘ เร่ืองมาร
ศีลใหเกิดสุข ตราบเทาชรา
ศรัทธา ที่ตั้งมั่นแลว ใหเกิดสุข
ปญญา ไดมาแลว ใหเกิดสุข
การไมทําบาปทั้งหลาย ใหเกิดสุข ๒๔๙

                                                 
๒๔๗เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๓๐๑-๓๐๒.
๒๔๘เร่ืองเดียวกัน, ๓๔๗.
๒๔๙เร่ืองเดียวกัน, ๓๗๘-๓๘๐.
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ภาษิตนี้กลาววาศีลนําสุขมาใหตราบเทาชรา ศรัทธาที่ตั้งมั่นแลวนําสุขมาให การมี
ปญญานําสุขมาให การไมทําบาปทั้งหลายนําสุขมาให

ตัวอยางที่ยกมานี้แสดงใหเห็นวาความเปนคนดีหรือสัตบุรุษยอมเกิดจากความไม    
เบยีดเบยีน ละทิง้ความชัว่ พยายามประกอบแตกรรมด ี ผูใดเปนคนดหีรือเปนสตับรุุษนัน้ยอมเปน
บคุคลผูสูงคา ประจักษแกสายตาของบคุคลทัง้หลาย

๒.๒.๓ คําสอนเพื่อทําจิตใจใหบริสุทธิ์
คําสอนเกี่ยวกับการทําจิตใจใหบริสุทธิ์ เลือกเฉพาะคําสอนที่ฆราวาสสามารถนํา

มาประยุกตใชในการดํารงชีวิตอยางมีความสุข ไมมุงเขานิพพานเหมือนคําสอนสําหรับพระสงฆ
การทาํจติใจใหบริสุทธิเ์ปนสิง่สาํคญัทีสุ่ดตามแนวทางแหงพระพทุธศาสนา เพราะจติ

อันบริสุทธิย์อมเกดิมไีดเพราะปญญา เมือ่เกดิปญญายอมสามารถละทิง้ธลีุกเิลสเครือ่งเศราหมองทัง้
หลายใหหมดไปจากจติใจ ทาํใหคนเขาถงึความสขุ

๒.๒.๓.๑ ไมยึดติดกับความรัก ดังนี้

ปยวรรค เร่ืองที่ ๑ เร่ืองบรรพชติ ๓ รูป
อยาติดอยูในสิ่งที่เรารัก หรือไมรัก
การพลัดพรากจากสิ่งที่เรารัก เปนทุกข
การพบเห็นแตส่ิงที่ไมรัก ก็เปนทุกข,
เพราะฉะนั้น ไมควรรักสิ่งใด
เพราะพลัดพรากจากของรัก เปนทุกข
ผูที่หมดความรักและความไมรักแลว
เครื่องผูกพัน ก็พลอยหมดไปดวย ๒๕๐

ภาษิตนี้กลาววาบุคคลไมควรติดในส่ิงที่รักหรือไมรัก เพราะการพลัดพรากจากสิ่งที่เรา
รัก หรือพบสิ่งที่เราไมรัก ยอมเปนทุกข ดังนั้น ไมพึงรักสิ่งใด เพราะเมื่อพลัดพรากยอมเปนทุกข ผูที่
หมดความรักและไมรักแลว เครื่องผูกพันยอมหมดไปดวย บุคคลจึงไมควรทุมเทความรัก ไมรัก
แบบยึดติดมากจนเกินไป จนกลายเปนทุกขมาก ทั้งไมจงเกลียดจงชังมากจนเกินควร

                                                 
๒๕๐เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๒๔๓-๒๔๕.
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ปยวรรค เร่ืองที่ ๒ เร่ืองกุฎมพีคนใดคนหนึ่ง และเรื่องที่ ๓ เร่ืองนางวิสาขาอุบาสิกา
ที่ใดมีของรัก ที่นั่นมีโศก
ที่ใดมีของรัก ที่นั่นมีภัย
เมื่อไมมีของรักเสียแลว
โศกภัย ก็ไมมี,
ที่ใดมีความรัก ที่นั่นมีโศก
ที่ใดมีความรัก ที่นั่นมีภัย
เมื่อไมมีความรักเสียแลว
โศก ภัย ก็ไมมี ๒๕๑

ภาษิต ๒ คาถานี้กลาววาที่ใดมีของรัก ที่นั่นยอมมีภัยและความเศรา เมื่อไมมีของรัก
ยอมไมมีภัยและความเศรา ที่ใดมีความรัก ที่นั่นยอมมีภัยและความเศรา เมื่อไมมีความรัก ยอมไม
มีภัยและความเศรา

มัคควรรค เร่ืองที่ ๗ เร่ืองพระลูกศิษยของพระสารีบุตรเถระ
จงถอนความรักของตน
เหมือนคนถอนดอกบัวที่เกิดในฤดูสารท
จงเพิ่มพูนแนวทางแหงสันติ คือ นิพพาน
ที่พระพุทธเจาทรงแสดงไวแลว ๒๕๒

ภาษตินีก้ลาววาใหตดัเยือ่ใยในความรกั เหมอืนบคุคลถอนดอกโกมทุทีเ่กดิในสารทกาล
ดวยมอื จงเจรญิทางแหงสนัตคิอืพระนพิพานอนัพระพทุธเจาแสดงแลว

คําสอนที่ยกตัวอยางมานี้แสดงใหเห็นวาความรักเปนปจจัยแหงทุกขทั้งมวล ความรัก
เปนปจจัยแหงความเศราโศกเสียใจ ความรักเปนปจจัยแหงภยันตรายทั้งหลาย ดังนั้น บุคคลจึง
ควรละทิ้งความรักดุจละทิ้งของนารังเกียจ เพื่อใหจิตสงบ ไมกระวนกระวาย พนจากความทุกข
ปริเทวนาการ และภยันตราย

                                                 
๒๕๑เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๒๔๖-๒๔๗.
๒๕๒เร่ืองเดียวกัน, ๓๒๕.
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๒.๒.๓.๒ ละความโกรธ ดังนี้

โกธวรรค เร่ืองที่ ๑ เร่ืองเจาหญิงโรหิณี
ควรละความโกรธ และมานะ
เอาชนะกิเลสเครื่องผูกมัดทุกชนิด
ผูที่ไมติดอยูในรูปนาม หมดกิเลสแลว
ยอมคลาดแคลวจากความทุกข ๒๕๓

ภาษิตนี้กลาววาบุคคลควรละความโกรธ ความมานะถือตัว และกิเลสทั้งหลายใหได   
ผูไมติดในรูปนามและกิเลสแลว ยอมพนจากทุกขทั้งปวง

โกธวรรค เร่ืองที่ ๒ เร่ืองภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง
ผูใดยับยั้งความโกรธที่เกิดขึ้นไดทันที
เหมือนสารถีหยุดรถที่กําลังแลนไวได
ผูนั้นไซรเราเรียกวา “สารถี”
สวนคนนอกนี้ไดชื่อเพียง “ผูถือเชือก” ๒๕๔

ภาษิตนี้กลาววาผูใดสะกดความโกรธที่พลุงขึ้น เหมือนคนหามรถที่กําลังแลนไปได เรา
เรียกผูนั้นวาผูบังคับรถคือสารถี สวนคนนอกนี้เปนเพียงผูถือเชือก

โกธวรรค เร่ืองที่ ๓ เร่ืองอุตตราอุบาสิกา
พึงเอาชนะความโกรธ ดวยความไมโกรธ
พึงเอาชนะความราย ดวยความดี
พึงเอาชนะคนตระหนี่ ดวยการให
พึงเอาชนะคนพูดพลอย ดวยคําสัตย ๒๕๕

ภาษิตนี้กลาววาบุคคลควรเอาชนะความไมดีโดยใชความดี เชน ชนะความโกรธดวย
ความไมโกรธ ชนะความเลวดวยความดี ชนะความตระหนี่ดวยการให และชนะคําเท็จดวยคําสัตย

                                                 
๒๕๓เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๒๕๗.
๒๕๔เร่ืองเดียวกัน, ๒๕๘.
๒๕๕เร่ืองเดียวกัน, ๒๕๙.
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พราหมณวรรค เร่ืองที่ ๑๖ เร่ืองอักโกสกภารทวาชพราหมณ
ผูใดไมโกรธ ทนตอการดา
และการลงโทษจองจํา
มีขันติเปนกําลังทัพ
ผูนั้นเราเรียกวา พราหมณ ๒๕๖

ภาษิตนี้กลาววาผูใดทรงขันติ ทนตอความโกรธ การดาวา และถูกทําราย ยอมควรเรียก
วาผูระงับบาป คือ พราหมณได

พราหมณวรรค เร่ืองที่ ๑๗ เร่ืองพระสารีบุตรเถระ
ผูใดไมมักโกรธ ทรงศีลพรต
หมดกิเลสฝกฝนตน
มีชีวิตอยูในโลกนี้เปนครั้งสุดทาย
ผูนั้น เราเรียกวา พราหมณ ๒๕๗

ภาษิตนี้กลาววาผูละความโกรธ ครองศีลบริสุทธิ์ ไมกลับมาเกิดอีก ยอมเรียกวา
พราหมณ

ตัวอยางที่ยกมานี้ชี้ใหเห็นวาผูใดละความโกรธไดแลวยอมเปนผูควรเรียกวาผูฝกตน 
หรือพราหมณ

๒.๒.๓.๓ ละความหลง ดังนี้

มัคควรรค เร่ืองที่ ๖ เร่ืองพระเถระแก
ตราบใดบุรุษยังตัดความกําหนัด
ตออิสตรีแมนิดหนอยยังไมขาด
ตราบนั้น เขาก็ยังคงมีจิตผูกพันอยูในภพ
เหมือนลูกโคยังไมหยานม ติดแมโคแจฉะนั้น ๒๕๘

                                                 
๒๕๖เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๔๕๓.
๒๕๗เร่ืองเดียวกัน, ๔๕๔.
๒๕๘เร่ืองเดียวกัน, ๓๒๔.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



279

ภาษิตนี้กลาววาถาบุรุษไมสามารถละความกําหนัดตอสตรีไมได แมเพียงเล็กนอย บุรุษ
นั้นยอมตองเวียนวายตายเกิด มีภพชาติอยูรํ่าไป อุปมาลูกโคที่ยังไมหยานม ยอมตองเวียนวนอยู
กับแมโค

มัคควรรค เร่ืองที่ ๙ เร่ืองนางกิสาโคตมี
ผูที่มัวเมาอยูในบุตรและปศุสัตว
มีมนัสติดของอยู ยอมถูกมฤตยูฉุดคราไป
เหมือนชาวบานที่หลับไหล
ถูกกระแสน้ําใหญพัดพา ๒๕๙

ภาษิตนี้กลาววาผูมัวเมาในบุตรและปศุสัตว ยอมถูกความตายไลตอน เฉกกระแสน้ํา
พัดพาชาวบานผูมัวหลับไหล

ตัวอยางที่ยกมานี้ชี้ใหเห็นวาผูใดยังมีความหลง ผูนั้นยอมตองวนเวียนในวัฏฏสงสาร
ตองพบพานกับการเวียนวายตายเกิดไมรูจบ จึงควรละความหลงทั้งหลายเสีย

๒.๒.๓.๔ เพิ่มพูนปญญา ดังนี้

มลวรรค เร่ืองที่ ๑ เร่ืองบุตรของนายโคฆาตก
บัดนี้ เธอแกดังใบไมเหลือง
ยมทูตกําลังเฝารออยู
เธอกําลังจะจากไปไกล
แตเสบียงเดินทางของเธอไมม,ี

…
บัดนี้ เธอใกลจะถึงอายุขัยแลว
เธอยางเขาใกลสํานักพญามัจจุราชแลว
ที่พักระหวางทางของเธอก็ไมมี
เสบียงเดินทาง เธอก็ไมไดหาไว,
จงสรางที่พึ่งแกตัวเอง

                                                 
๒๕๙เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๓๒๗.
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รีบขวนขวายหาปญญาใสตัว
เมื่อเธอหมดมลทิน หมดกิเลสแลว
เธอก็จักไมมาเกิดมาแกอีกตอไป ๒๖๐

ภาษิตนี้กลาววาใหบุคคลไมประมาท รูจักเตรียมพรอมประกอบกุศลไวกอนตาย ดัง
พระคาถาวาผูมีวัยชราใกลถึงแกความตาย แตไมมีเสบียงเดินทาง ๒๖๑ ไมมีที่พักระหวางทาง บุคคล
จึงควรสรางที่พึ่งสําหรับตนเอง โดยพยายามทําตนใหเปนบัณฑิต ไมมีมลทินกิเลสเครื่องเศราหมอง
เมื่อทําไดดังนี้แลวยอมเขาถึงความเปนพระอริยเจา ไมตองกลับมาเกิดแกอีก

บทนี้ชี้ใหเห็นวาชีวิตของมนุษยยอมเดินเสาะหาความตายทุกวี่วัน มนุษยจึงควรรีบหา
เสบียงปญญาไวกับตัว เพื่อนําพาตนใหรอดพนจากการเวียนวายตายเกิด เพราะปญญาเทานั้นจึง
เปนที่พึ่งแทจริงอันทําใหมนุษยปราศจากมลทินเครื่องเศราหมอง นําพาใหเขาถึงหวงพระนิพพาน
ไดในที่สุด

คําสอนในพระธรรมบทอันเปนไปตามแนวหัวใจพระศาสนา คือ ละเวนความชั่ว ทําแต
ความดี ทําจิตใจใหบริสุทธิ์ ยอมทําใหมนุษยและสัตวทั้งหลายที่ประพฤติตาม พนจากความทุกข
ความเดือดรอน ความเศราหมอง และเขาถึงทิพยภูมิอันเปนนิรันดร คือ พระนิพพาน

๒.๓ คําสอนเกี่ยวกับความประพฤติสวนบุคคล
คําสอนในหมวดนี้เปนคําสอนเพื่อการดํารงชีวิตในสังคมอยางปกติสุข และการปฏิบัติ

ของตนเพื่อความสําเร็จลุลวงในกิจการตาง ๆ ทั้งนี้ วิทยานิพนธฉบับนี้ไดแบงคําสอนสวนนี้เปน ๒
หมวด คือ กิจที่ตนพึงกระทําและความประพฤติสวนตนอื่น ๆ ดังตอไปนี้

๒.๓.๑ กิจที่ตนพึงกระทํา
๒.๓.๑.๑ การเอาใจใสกิจของตน ดังนี้

ปุปผวรรค เร่ืองที่ ๖ เร่ืองปาฏิกาชีวก
ไมควรแสหาความผิดผูอ่ืน
หรือธุระที่เขาทําแลวหรือยังไมทํา

                                                 
๒๖๐เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๒๗๓-๒๗๖.
๒๖๑หมายถึง “ปญญา” คือ ความรูทั่ว, ปรีชาหยั่งรูเหตุผล, ความรูความเขาใจชัดเจน,

ความรูความเขาใจหยั่งแยกไดในเหตุผล ดีชั่ว คุณโทษ ประโยชนมิใชประโยชน เปนตน และรูที่จะ
จัดแจง จัดสรร จัดการ, ความรอบรูในกองสังขาร มองเห็นตามความเปนจริง
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ควรตรวจดูเฉพาะกิจ
ที่ตนทําหรือยังไมทําเทานั้น ๒๖๒

ภาษิตนี้กลาววาบุคคลไมควรเที่ยวสอดสายจับผิดผูอ่ืน หรือสนใจกิจธุระของใคร ๆ แต
ควรสนใจเฉพาะกิจที่ทําหรือยังมิไดทําของตนเทานั้น

อัตตวรรค เร่ืองที่ ๒ เร่ืองอุปนันทศากยบุตร
ควรปฏิบัติตนใหดีกอน
แลวคอยสอนคนอื่น
บัณฑิตเมื่อทําไดอยางนี้
จึงจะไมสรางมลทินแกตัว ๒๖๓

ภาษิตนี้กลาววาบุคคลควรปฏิบัติตนใหดีเสียกอน จึงคอยสอนผูอ่ืนใหประพฤติตาม
บุคคลใดทําไดเชนนี้จึงพนคําครหา

อัตตวรรค เร่ืองที่ ๓ เร่ืองพระปธานิกติสสเถระ
สอนคนอื่นอยางใด
ควรทําตนอยางนั้น
ฝกตนเองแลวคอยฝกคนอื่น
เพราะตัวเราเองฝกยากยิ่งนัก ๒๖๔

ภาษิตนี้กลาววาบุคคลพร่ําสอนผูอ่ืนเชนไร ตนควรประพฤติเชนนั้นดวย บุคคลควรฝก
ตนเองใหไดเสียกอนแลวคอยฝกคนอื่น เพราะการฝกตนเองนี้แหละทําไดยากยิ่งนัก

อัตตวรรค เร่ืองที่ ๑๐ เร่ืองพระอัตตทัตถเถระ
ถึงจะทําประโยชนแกคนอื่นมากมาย
ก็ไมควรละทิ้งจุดหมายปลายทางของตน
เมื่อรูวาอะไรคือจุดหมายปลายทางของตนแลว
ก็ควรใฝใจขวนขวาย ๒๖๕

                                                 
๒๖๒เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๕๙.
๒๖๓เร่ืองเดียวกัน, ๑๘๖.
๒๖๔เร่ืองเดียวกัน, ๑๘๗.
๒๖๕เร่ืองเดียวกัน, ๑๙๔.
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ภาษิตนี้กลาววาแมบุคคลอุทิศตนทําประโยชนเพื่อผูอ่ืนอยางมากมาย บุคคลก็ไมควร
ทิ้งเปาหมายที่ตนตองการ เพราะมัวแตทํากิจเพื่อผูอ่ืน เมื่อบุคคลสํานึกเสมอวาจุดหมายปลายทาง
ของตนคืออะไรแลว บุคคลควรพากเพียรขวนขวายกระทําใหสําเร็จ

ปยวรรค เร่ืองที่ ๗ เร่ืองเด็ก ๕๐๐ คน
…

ปฏิบัติหนาที่ของตนสมบูรณ
คนยอมเทิดทูนดวยความรัก ๒๖๖

ภาษิตนี้กลาววาผูมีความประพฤติดี ถูกตองตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจา เปนไป
ตามครรลองแหงคุณงามความดี กระทําหนาที่ของตนโดยสมบูรณ ยอมมีแตคนรักและยกยอง

มลวรรค เร่ืองที่ ๑๐ เร่ืองเมณฑกเศรษฐี
โทษคนอื่นเห็นไดงาย
โทษตนเห็นไดยาก
คนเรามักเปดเผยโทษคนอื่น
เหมือนโปรยแกลบ
แตปดบังโทษของตน
เหมือนนักเลงเตาโกงซอนลูกเตา ๒๖๗

ภาษิตนี้กลาววาอยามัวจับผิดผูอ่ืน อยามัวเปดเผยโทษของผูอ่ืนและปดบังโทษของตน

มลวรรค เร่ืองที่ ๑๑ เร่ืองพระอุชฌานสัญญีเถระ
ผูที่เพงแตโทษคนอื่น
คอยจับผิดอยูตลอดเวลา
เขายอมหนาดวยกิเลสอาสวะ
ไมมีทางเลิกละมันได ๒๖๘

                                                 
๒๖๖เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๒๕๑.
๒๖๗เร่ืองเดียวกัน, ๒๘๙.
๒๖๘เร่ืองเดียวกัน, ๒๙๐.
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ภาษิตนี้กลาววาผูมัวคอยจองจับผิดคนอื่นตลอดเวลา ไมสนใจความผิดของตนเอง     
ผูนั้นยอมมีกิเลสที่พอกพูนมิอาจขจัดใหหมดได

ภิกขุวรรค เร่ืองที่ ๑๐ เร่ืองนังคลกูฏเถระ
จงเตือนตนดวยตนเอง
จงพิจารณาตนดวยตนเอง
ภิกษุเอย ถาเธอคุมครองตนได
มีสติรอบคอบ เธอจักอยูเปนสุข ๒๖๙

ภาษิตนี้กลาววาบุคคลควรหมั่นเตือนและพิจารณาตนเอง มีสติรอบคอบ เตือนตัวเอง
ตลอดเวลา

คําสอนที่ยกมานี้สอนวาบุคคลไมควรเที่ยวสอดสายจับผิดผูอ่ืน หรือสนใจกิจธุระของ
ใคร แตควรสนใจเฉพาะกิจที่ทําหรือยังมิไดทําของตนเทานั้น ผูมัวคอยจองจับผิดคนอื่นตลอดเวลา
ผูนั้นยอมมีกิเลสที่พอกพูนมิอาจขจัดใหหมดได รูจักปฏิบัติตนใหดี จึงคอยสอนผูอ่ืน ทั้งประพฤติ
เชนเดียวกับที่พรํ่าสอนผูอ่ืน ฝกตนเองแลวคอยฝกคนอื่น เพราะการฝกตนเองนี้แหละทําไดยาก ไม
ควรทิ้งเปาหมายที่ตนตองการ เพราะมัวแตทํากิจเพื่อผูอ่ืน ควรพากเพียรขวนขวายกระทํากิจของ
ตนใหสําเร็จ มีความประพฤติดี ตามครรลองแหงคุณงามความดี

๒.๓.๑.๒ การรูจักพึ่งตนเอง ดังนี้

จิตวรรค เร่ืองที่ ๙ เร่ืองพระโสไรยเถระ
มารดาก็ทําใหไมได
บิดาก็ทําใหไมได
ญาติพี่นองก็ทําใหไมได
แตจิตที่ฝกฝนไวชอบยอมทําสิ่งนั้นใหได
และทําใหไดอยางประเสริฐดวย ๒๗๐

                                                 
๒๖๙เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๔๓๐.
๒๗๐เร่ืองเดียวกัน, ๔๙.
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ภาษิตนี้กลาววามารดาบิดาและญาติพี่นองไมสามารถปฏิบัติธรรมหรือกุศลกรรมแทน
ได แตผูมีจิตที่ฝกฝนดีแลวยอมทํากุศลใหเกิดแกตนเองไดอยางยิ่ง

อัตตวรรค เร่ืองที่ ๑ เร่ืองโพธิราชกุมาร
ถารูวาตนเปนที่รัก
พึงรักษาตนไวใหดี
บัณฑิตควรประคับประคองตนไว
ไมทั้งสามวัยก็วัยใดวัยหนึ่ง ๒๗๑

ภาษิตนี้กลาววาบุคคลเมื่อรักตนเองเปนอยางยิ่งไซร พึงรักษาประคับประคองตนใหดี
ทั้งสามวัยหรือวัยใดวัยหนึ่ง ๒๗๒ หมายถึงบุคคลตองหมั่นสรางกุศลดวยตนเอง เพราะกุศลเหลานั้น
ผูอ่ืนมิอาจกระทําแทนเราไดเลย

อัตตวรรค เร่ืองที่ ๔ เร่ืองมารดาของพระกุมารกัสสปเถระ
เราตองพึ่งตัวเราเอง
คนอื่นใครเลาจะเปนที่พึ่งได
บุคคลผูฝกตนดีแลว
ยอมไดที่พึ่งที่ไดแสนยาก ๒๗๓

ภาษิตนี้กลาววาบุคคลตองคิดพึ่งตนเองเปนสําคัญ ไมควรหวังพึ่งผูอ่ืน บุคคลที่ฝกตน
ไวเชนนี้ ยอมไดที่พึ่งที่หาไดยากอยางยิ่ง

ภิกขุวรรค เร่ืองที่ ๑๐ เร่ืองนังคลกูฏเถระ
ตนเปนที่พึ่งของตนเอง
ตนมีทางเดินเปนของตน

                                                 
๒๗๑เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๑๘๕.
๒๗๒อรรถกถาอธิบายวา “…ผูเปนคฤหัสถทําบุญทั้งหลายมีทาน ศีล เปนตนตามกําลัง

อยู หรือผูเปนบรรพชิตถึงความขวนขวายในวัตร ปฏิวัตร  ปริยัติ และการทําไวในใจอยู ชื่อวายอม
รักษาตน…”

๒๗๓เร่ืองเดียวกัน, ๑๘๘.
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เพราะฉะนั้น ควรควบคุมตน
เหมือนพอคามา ทะนุถนอมมาดี ๒๗๔

ภาษิตนี้กลาววาตนเองยอมมีตนเปนที่พึ่ง ตางคนตางมีทางเดินของตน ดังนั้น บุคคล
จึงควรควบคุมการกระทําของตน เหมือนพอคาพยายามรักษาทะนุถนอมมาดี

ปยวรรค เร่ืองที่ ๑ เร่ืองบรรพชิต ๓ รูป
พยายามในสิ่งที่ไมควรพยายาม
ไมพยายามในสิ่งที่ควรพยายาม
ละเลยสิ่งที่เปนประโยชน ติดอยูในปยารมณ
คนเชนนี้ก็ไดแตริษยาผูที่พยายามชวยตัวเอง ๒๗๕

ภาษิตนี้กลาววาคนที่พยายามในสิ่งไมควร แตไมพยายามในสิ่งที่ควร ละสิ่งที่มี
ประโยชน ติดอยูในปยารมณ คนเหลานี้ไดแตอิจฉาผูรูจักชวยเหลือตนเอง พระคาถานี้แสดงใหเห็น
วาคนไมพึ่งตน ไมพยายาม ไมทําส่ิงมีประโยชน ยอมไมเปนที่พึ่งของตนได ดังนั้นเราตองพึ่งตัวเอง

คําสอนที่ยกตัวอยางมานี้สอนวาเมื่อบุคคลรักตนเปนอยางยิ่งแลว บุคคลควรทําตนเอง
ใหเปนที่พึ่งใหได เพราะผูไดตนเองเปนที่พึ่งยอมไดที่พึ่งที่หาไดยาก นั่นคือ ที่พึ่งที่เที่ยงแทแนนอน
นั้น เมื่อเราไมกอทุกขแกตัวเรา เรายอมไดชื่อวาไดตนเองเปนใหญ คือ มีที่พึ่งของตน ไมมีผูใดเปน
ใหญกวาตน คือ ไมตองอาศัยผูอ่ืน ทั้งหมดนี้คือไมกอทุกขแกตัว ยอมทําใหบุคคลมีสุข จากการได
ที่พึ่งที่ไดแสนยากนั้น และบุคคลพยายามทําแตส่ิงที่มีประโยชนเทานั้น

๒.๓.๑.๓ ความขยันหมั่นเพียร ดงันี้

อัปปมาทวรรค เร่ืองที่ ๒ เร่ืองกุมภโฆสก
ยศยอมเจริญแกผูขยัน
มีสติ มีการงานสะอาด
ทํางานดวยความรอบคอบระมัดระวัง
เปนอยูโดยชอบธรรม ไมประมาท ๒๗๖

                                                 
๒๗๔เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๔๓๑.
๒๗๕เร่ืองเดียวกัน, ๒๔๓.
๒๗๖เร่ืองเดียวกัน, ๒๘.
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ภาษิตนี้กลาววาผูมีความขยันหมั่นเพียร มีสติ มีการงานและเลี้ยงชีพโดยสุจริต ความ
คิดรอบคอบไมประมาท ยอมเจริญไปดวยยศ

สหัสสวรรค เร่ืองที่ ๑๑ เร่ืองพระสัปปทาสเถระ
ผูมีความเพียรมั่นคง
มีชีวิตอยูวันเดียว
ประเสริฐกวาชีวิตตั้งรอยป
ของผูเกียจคราน ไรความเพียร ๒๗๗

ภาษิตนี้กลาววาผูดํารงชีพดวยความเพียร แมมีอายุส้ันพลันตาย ยอมไดความ
ประเสริฐหลากหลายกวาคนเกียจครานผูมีชีวิตยาวนานตั้งรอยป

ชราวรรค เร่ืองที่ ๙ เร่ืองบุตรเศรษฐีมีทรัพยมาก
เมื่อยังอยูในวัยหนุมสาว
ไมทําตัวใหดีและไมหาทรัพยไว
พอถึงวัยแกเฒา พวกเขายอมนั่งซบเซา
เหมือนนกกะเรียนแก
จับเจาอยูริมสระที่ไรปลา,
เมื่ออยูในวัยหนุมสาว
ไมทําตัวใหดี และไมหาทรัพยไว
พอถึงวัยแกเฒา พวกเขายอมนอนทุกข
ทอดถอนใจรําพึงถึงความหลัง
เหมือนธนูหัก (ใชยิงอะไรก็ไมได) ๒๗๘

ภาษิตนี้กลาววาคนโงไมประพฤติพรหมจรรย ไมหาทรัพยเมื่อยังหนุมสาว เมื่อแกเฒา
ยอมซบเซาดุจกะเรียนแกจับเจาริมสระไรปลา เมื่อยังหนุมสาวไมประพฤติพรหมจรรย ไมหาทรัพย
ยอมนอนถอนใจถึงความหลัง ดุจธนูหัก ๒๗๙

                                                 
๒๗๗เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๑๒๘.
๒๗๘เร่ืองเดียวกัน, ๑๘๐-๑๘๑.
๒๗๙อรรถกถาใชวา “ยอมนอนทอดถอนถึงทรัพยเกา เหมือนลูกศรที่ตกจากแลงฉะนั้น”
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มลวรรค เร่ืองที่ ๔ เร่ืองพระโลฬุทายีเถระ
ความเสื่อมของมนตรา อยูที่การไมทบทวน
ความเสื่อมของเรือน อยูที่ไมซอมแซม
ความเสื่อมของความงาม อยูที่เกียจครานตบแตง
ความเสื่อมของนายยาม อยูที่ความเผลอ ๒๘๐

ภาษิตนี้กลาววาความเปนยามยอมหมดสิ้นเพราะความเผลอเรอไมหมั่นเฝา ความงาม
หมดสิ้นเพราะความเกียจครานไมตบแตง บานเรือนทรุดโทรมเพราะเกียจครานไมซอมแซม ความ
วินาศของวิชาความรูเกิดเพราะความเกียจครานไมทบทวน

มัคควรรค เร่ืองที่ ๓ เร่ืองพระปธานกัมมิกติสสเถระ
คนเราเมื่อยังหนุมแนน
แข็งแรง แตเกียจคราน
ไมขยันในเวลาที่ควรขยัน
มีความคิดตกต่ํา
คนเกียจครานเฉื่อยชาเชนนี้
ยอมไมพบทางแหงปญญา ๒๘๑

ภาษตินีก้ลาววาคนหนุมรางกายแขง็แรง แตเกยีจคราน ไมขยนัในขณะทีย่งัมกีาํลงัวงัชา
ผูมคีวามคดิตกต่าํ เกยีจครานเฉือ่ยชาเชนนี ้ยอมไมพบทางแหงปญญา

คําสอนที่ยกตัวอยางมานี้สอนวาบุคคลควรมีความขยันหมั่นเพียร เพื่อความเจริญของ
ชีวิตและหนาที่การงาน ทั้งควรมีความขยันหมั่นเพียรเมื่อวัยและกําลังวังชายังพรอมมูล ไมควร
ปลอยใหเวลาลวงเลยไปจนไมมีกําลังวังชาจะทําอะไร และวัยไมเอื้ออํานวยเสียแลว

                                                 
๒๘๐เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๒๗๙.
๒๘๑เร่ืองเดียวกัน, ๓๒๐.
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๒.๓.๑.๔ การฝกตนเอง ดังนี้

บัณฑิตวรรค เร่ืองที่ ๕ เร่ืองบัณฑิตสามเณร
ชาวนาไขน้ําเขานา
ชางศรดัดลูกศร
ชางไมถากไม
บัณฑิตฝกตนเอง ๒๘๒

ภาษิตนี้กลาววาบัณฑิตพึงฝกตนเองเหมือนชาวนาไขน้ําเขานา ชางศรดัดลูกศร ชางไม
ถากไมใหส้ินเสี้ยน

 สหัสสวรรค เร่ืองที่ ๔ เร่ืองอนัตถปุจฉกพราหมณ
เอาชนะตนไดนั้นแล ประเสริฐ
ผูที่ฝกตนได ระวังระไวตลอดเวลา
ถึงเทวดา คนธรรพ มาร และพระพรหม
ก็เอาชนะไมได ๒๘๓

ภาษิตนี้กลาววาผูชนะตนเองได ฝกฝนตนเปนอยางดี มีความระมัดระวัง คนเชนนี้แม
เทวดา คนธรรพ มาร และพรหม ก็เอาชนะไมได

นาควรรค เร่ืองที่ ๑ เร่ืองของพระองค
ชางที่ฝกแลว เขานําไปสูที่ชุมนุม
ชางที่ฝกแลว พระราชาขึ้นทรง
ในหมูมนุษย ผูที่ฝกฝนตนได
รูจักอดทนตอคําลวงเกิน เปนผูประเสริฐ,
มาอัศดร มาอาชาไนย จากลุมสินธู
และพญากุญชร ที่ผานการฝกปรือ
นับเปนสัตวที่ประเสริฐ
แตบุคคลผูฝกตนแลว ประเสริฐกวานั้น ๒๘๔

                                                 
๒๘๒เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๙๓.
๒๘๓เร่ืองเดียวกัน, ๑๒๑.
๒๘๔เร่ืองเดียวกัน, ๓๖๘-๓๖๙.
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ภาษิตนี้กลาววาคนที่ฝกตนดีแลว อดทนตอคําวาราย ยอมนับเปนผูประเสริฐ เลิศไป
กวามาหรือพญาชางที่ฝกดีแลวเสียอีก

นาควรรค เร่ืองที่ ๒ เร่ืองภิกษุผูเคยเปนควาญชาง
แนนอนทีเดียว คนที่ฝกตนได
ยอมอาศัยรางที่ฝกฝนดีแลวนั้น
เปนพาหนะนําไปสูที่ ๆ ไมเคยไป (นิพพาน)
ซึ่งยานภายนอกเหลานั้น พาไปไมไดเลย ๒๘๕

ภาษิตนี้กลาววาผูที่ฝกตนมาเปนอยางดี ยอมอาศัยรางอันนั้น คือ รูปกายและนามกาย
เพื่อเปนพาหนะไปสูพระนิพพานได เพราะพระนิพพานยอมเปนสถานที่ที่พาหนะไหน ๆ มิอาจนํา
ไปไดเลย

คําสอนที่ยกตัวอยางมานี้สอนวาบุคคลที่เปนคนดียอมตองรูจักฝกตน คือ หักหามใจตน
จากกิเลสและมลทินทั้งหลาย ฝกศิลปวิทยาการของตัวเอง ฝกฝนตนเองอยางดี

๒.๓.๑.๕ การดูแลรักษาตนเอง ดังนี้

พุทธวรรค เร่ืองที่ ๓ เร่ืองนาคราชชื่อเอรกปตตะ
ยาก ที่ไดเกิดมาเปนมนุษย
ยาก ที่ชีวิตสัตวจะอยูสบาย
ยาก ที่จะไดฟงธรรมของสัตบุรุษ
ยาก ที่พระสัมพุทธจะอุบัติมา ๒๘๖

ภาษตินีก้ลาววาการเกดิเปนมนษุย มคีวามเปนอยูสบาย ไดฟงธรรมทัง้หลายแหงสตับรุุษ
ไดพบพระพทุธสมัมา ยอมเปนไดยาก บคุคลจงึควรรกัษาชวีติของตน หมัน่สรางกศุล เพือ่ใหสมกบั
ความไดมาแสนยากของการเกดิเปนมนษุย

                                                 
๒๘๕เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๓๗๐.
๒๘๖เร่ืองเดียวกัน, ๒๑๔.
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สุขวรรค เร่ืองที่ ๖ เร่ืองพระเจาปเสนทิโกศล
…

ความไมมีโรค เปนลาภอยางยิ่ง ๒๘๗

…
ภาษิตนี้กลาววาความไมมีโรคเปนลาภอันประเสริฐ บุคคลจึงควรรักษารางกายของตน

ใหมีสุขภาพดี

๒.๓.๒ ความประพฤติอ่ืน ๆ ดังตอไปนี้
๒.๓.๒.๑ ไมหวั่นไหวในโลกธรรม ดังนี้

บัณฑิตวรรค เร่ืองที่ ๖ เร่ืองพระลกุณฏกภัททิยเถระ
ขุนเขาไมสะเทือน
เพราะแรงลม ฉันใด
บัณฑิตก็ไมหวั่นไหว
เพราะนินทาหรือสรรเสริญ ฉันนั้น ๒๘๘

ภาษิตนี้กลาววาบัณฑิตยอมละความถือตัว ไมยึดอัตตา ไมหวั่นไหวในคํานินทาหรือ
สรรเสริญ ดุจขุนเขาไมสะเทือนเพราะแรงลมพัด

โกธวรรค เร่ืองที่ ๗ เร่ืองอตุลอุบาสก
อตุลเอย เร่ืองอยางนี้มีมานานแลว
มิใชเพิ่งจะมีในปจจุบันนี้
อยูเฉย ๆ เขาก็นินทา
พูดมาก เขาก็นินทา
พูดนอย เขาก็นินทา
ไมมีใครในโลก ที่ไมถูกนินทา,
ไมวาในอดีต ปจจุบัน อนาคต
คนที่ถูกสรรเสริญ โดยสวนเดียว

                                                 
๒๘๗เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๒๓๖.
๒๘๘เร่ืองเดียวกัน, ๙๔.
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หรือถูกนินทา โดยสวนเดียว ไมมี,
นักปราชญพิจารณารอบคอบแลว
จึงสรรเสริญผูใด ผูดําเนินชีวิตหาที่ติมิได
ฉลาด สมบูรณดวยปญญาและศีล
ผูนั้น เปรียบเสมือนแทงทองบริสุทธิ์
ใครเลาจะตําหนิเขาได คนเชนนี้
แมเทวดาก็ชม ถึงพรหม ก็สรรเสริญ ๒๘๙

ภาษิตนี้กลาววาการสรรเสริญและนินทามีมาแตโบราณมิใชเพิ่งเกิดขึ้น ชนทั้งหลาย
ยอมถูกนินทาแมพูด ไมพูด พูดมาก พูดพอประมาณ ผูไมถูกนินทา หรือถูกสรรเสริญนินทาแตเพียง
สวนเดียวไมมีในโลก หากวิญูชนสรรเสริญผูใดซึ่งมีปญญา ตั้งมั่นในศีล ดุจแทงทองชมพูนุท แม
เทวดาและพรหมก็ยอมสรรเสริญ ไมมีใครนินทา

๒.๓.๒.๒ ไมถือมงคลตื่นขาว ดังนี้

อรหันตวรรค เร่ืองที่ ๘ เร่ืองพระสารีบุตรเถระ
ผูไมเชื่อใครงายจนกวาจะพิสูจนดวยตนเอง ๑
ผูรูแจงพระนิพพาน ๑
ผูหมดการเวียนวายตายเกิด ๑
ผูหมดโอกาสที่จะทําดีหรือช่ัว ๑
ผูหมดกิเลสที่ทําใหหวัง ๑
หาประเภทนี้แล เรียกวา “ยอดคน” ๒๙๐

ภาษิตนี้กลาววาผูนับวาเปนยอดคนมีเพียง ๕ ประเภทเทานั้น คือ ผูส้ินกิเลส ผูหมด
โอกาสสั่งสมกรรมดีกรรมชั่ว ผูพนความผูกพันในภพ ผูเขาถึงพระนิพพาน และผูไมถือศรัทธาจริต
นําหนา ไมเชื่อถือใครงาย ๆ จนกวาจะพิสูจนไดดวยตนเองวาเปนจริง บุคคลจึงควรเปนผูไมถือ
ศรัทธาจริตนําหนา

                                                 
๒๘๙เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๒๖๓-๒๖๕.
๒๙๐เร่ืองเดียวกัน, ๑๑๒.
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๒.๓.๒.๓ ไมประมาท ดังนี้

อัปปมาทวรรค เร่ืองที่ ๕ เร่ืองพระมหากัสสปเถระ
เมื่อใดบัณฑิตกําจัดความประมาทดวยความไมประมาท
เมื่อนั้นเขานับวาไดข้ึนสู “ปราสาทคือปญญา”
ไรความเศราโศก สามารถมองเห็นประชาชน ผูโงเขลา
ผูยังตองเศราโศกอยู เหมือนคนยืนบนยอดเขา
มองลงมาเห็นฝูงชนที่ยืนอยูบนพื้นดินฉะนั้น ๒๙๑

ภาษิตนี้กลาววาบุคคลใดใชกําลังแหงความไมประมาท เขาบั่นทอนความประมาทอันมี
อยูในตน เมื่อนั้นบุคคลผูขจัดความประมาทดวยความไมประมาทนี้เองยอมเปนผูมีปญญาอยางยิ่ง
ปราศความเศราโศก เมื่อนั้นแลผูมีปญญายอมเล็งเห็นความเศราโศกมัวเมาของเหลาชนพาลผูโง
เขลามัวประมาท อุปมาหนึ่งผูยืนอยูบนยอดเขาสูง ยอมแลเห็นซึ่งชนเหลาอื่นอันทองอยูในพื้นราบ
ฉะนั้น

อัปปมาทวรรค เร่ืองที่ ๗ เร่ืองทาวสักกะ
ทาวมฆวานไดเปนใหญกวาทวยเทพ
เพราะผลของความไมประมาท
บัณฑิตจึงสรรเสริญความไมประมาท
และติเตียนความประมาททุกเมื่อ ๒๙๒

ภาษิตนี้กลาววาพระอินทรเปนใหญเหนือเทวดาทั้งหลายเพราะความไมประมาทในการ
ดาํรงชวีติขณะเปนมนษุยและขณะเปนเทพ ดงันัน้ ผูมปีญญาจงึเหน็วาความไมประมาทเปนของดี
แลวละทิง้ความประมาทเสยี เพือ่ประสบผลดัง่พระอนิทร เชน ไดเปนใหญหรอืมคีวามกาวหนาใน
หนาทีก่ารงาน

ปกิณณกวรรค เร่ืองที่ ๓ เร่ืองภิกษุชาวนครภัททิยะ
ส่ิงที่ควรทําไมทํา
กลับทําสิ่งที่ไมควรทํา
อาสวะยอมเจริญแกพวกเขา

                                                 
๒๙๑เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๓๒.
๒๙๒เร่ืองเดียวกัน, ๓๔.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



293

ผูถือตัวและมัวเมาประมาท,
สวนชนเหลาใด เจริญสติในกายเปนนิตย
ไมทําส่ิงที่ไมควรทํา ทําเฉพาะสิ่งที่ควรทําเสมอ
สําหรับชนผูมีสติ สัมปชัญญะพรอมมูลเหลานั้น
อาสวะมีแตจะหมดไป ๒๙๓

ภาษิตนี้กลาววาภิกษุละทิ้งสิ่งที่ควรทํา แตทําส่ิงที่ไมควรทํา มีมานะ ประมาท กิเลสทั้ง
หลายยอมเจริญแกภิกษุเหลานั้น สวนภิกษุเหลาใดทํากิจที่ควรทํา ยอมไมทําส่ิงที่ไมควรทํา อาสวะ
ทั้งหลายของภิกษุเหลานั้น ผูมีสติ มีสัมปชัญญะ ยอมส้ินไป

นาควรรค เร่ืองที่ ๖ เร่ืองชางชื่อปาเวรกะ
พวกเธอจงยินดีในความไมประมาท
จงระมัดระวังจิตของตน
จงถอนตนออกจากหลมกิเลส
เหมือนพญาชางติดหลม
พยายามชวยตัวเอง ๒๙๔

ภาษตินีก้ลาววาความไมประมาทเปนกาํลงัเครือ่งมอืร้ังตนข้ึนจากหลมกเิลส ดจุพญาชาง
ใชพละกาํลงัของตนเปนเครือ่งมอืดึงตนใหพนจากหลมดินโคลน เพราะถาบคุคลละความประมาทแลว
ยอมพนจากความมวัเมา ส้ินทกุขทัง้ปวง

๒.๔ คําสอนเกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน
คาํสอนในหมวดนี้มุงเพื่อใหฆราวาสรูจักเลือกคบคน และรูวิธีปฏิบัติตอผูอ่ืน เพื่อใหอยู

ในสังคมไดอยางปกติสุข ดังตอไปนี้
๒.๔.๑ ไมคบคนพาล ดังนี้

พาลวรรค เร่ืองที่ ๒ เร่ืองสัทธิวิหาริกของพระมหากัสสปะ
หากแสวงหาไมพบเพื่อนที่ดีกวาตน
หรือเพื่อนที่เสมอกับตน
ก็พึงเที่ยวไปคนเดียว

                                                 
๒๙๓เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๓๓๕-๓๓๖.
๒๙๔เร่ืองเดียวกัน, ๓๗๔.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



294

เพราะมิตรภาพ ไมมีในหมูคนพาล ๒๙๕

ภาษิตนี้กลาววาถาไมมีเพื่อนดีใหคบ ชนทั้งหลายก็ควรอยูคนเดียว ไมควรคบคนพาล
เชนศิษยรูปนี้ของพระมหากัสสปะ

บัณฑิตวรรค เร่ืองที่ ๓ เร่ืองพระฉันนเถระ
ไมพึงคบมิตรชั่ว
ไมพึงคบคนเลวทราม ๒๙๖

…
ภาษิตนี้กลาววาบุคคลไมควรคบคนชั่วหรือคนเลวทรามที่ชอบวาคนอื่น

สุขวรรค เร่ืองที่ ๘ เร่ืองทาวสักกะ
…

เมื่อไมคบคนพาลเสียได
คนเราพึงมีความสุขเปนนิจนิรันดร,
เพราะผูคบคนพาล ยอมเศราโศกนาน
การอยูรวมกับคนพาลมีแตความทุกข
เหมือนอยูรวมกับศัตรู ๒๙๗

…
ภาษิตนี้กลาววาบุคคลเมื่อไมคบคนพาลยอมมีสุขตลอดไป เพราะผูคบหาหรืออยูรวม

กับคนพาลยอมเศราโศกและมีทุกข ดุจอยูรวมกับศัตรู

นาควรรค เร่ืองที่ ๗ เร่ืองสัมพหุลภิกษุ
ถาไมพบสหายที่เขากับตนได
มีความประพฤติดี ฉลาด และเฉลียว
ก็ควรสัญจรไปคนเดียว

                                                 
๒๙๕เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๗๒.
๒๙๖เร่ืองเดียวกัน, ๙๑.
๒๙๗เร่ืองเดียวกัน, ๒๓๘-๒๔๐.
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เหมือนพระราชา สละราชสมบัติเที่ยวไปองคเดียว
หรือไมก็เหมือนพญาชาง
ละโขลงเที่ยวไปตัวเดียวในปา,
เที่ยวไปคนเดียว ประเสริฐกวา
ความเปนสหายในคนพาล ไมมี
พึงเที่ยวไปคนเดียว และไมพึงทําบาป
ไมดิ้นรนขวนขวายมาก
เหมือนพญาชางเที่ยวไปตัวเดียวในปา ๒๙๘

ภาษิตนี้กลาววาถาไมพบมิตรที่เปนคนดีมีปญญา เขากับตนได ก็ไมคบใครเลยดีกวา
เพราะความเปนมิตรแทยอมหาไมไดจากคนพาล หากตองคบคนพาลไซร บุคคลพึงอยูคนเดียว   
ไมทําบาป ดุจพญาชางหรือพระราชา สละราชยและโขลง เที่ยวไปตนเดียวในปากวาง

คําสอนที่ยกตัวอยางมานั้นตรัสสอนเพื่อใหเห็นภัยของการคบคนพาล เพราะคนพาลมี
ลักษณะดังตอไปนี้

พาลวรรค เร่ืองที่ ๗ เร่ืองสุปปพุทธกุฏฐิ
เหลาคนพาล ปญญาทราม
ทําตัวเองใหเปนศัตรูของตัวเอง
เที่ยวกอแตบาปกรรมที่มีผลเผ็ดรอน ๒๙๙

ภาษิตนี้กลาววาเหลาคนพาลมักทําแตบาปกรรมใหตนเองเดือดรอน ดุจตนเปนศัตรู
ของตน

พาลวรรค เร่ืองที่ ๑๐ เร่ืองพระอุบลวรรณาเถรี
ตลอดระยะเวลาที่บาปยังไมใหผล
คนพาลสําคัญบาปหวานปานน้ําผึ้ง
เมื่อใดบาปใหผล
เมื่อนั้นเขายอมไดรับทุกข ๓๐๐

                                                 
๒๙๘เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๓๗๕-๓๗๗.
๒๙๙เร่ืองเดียวกัน, ๗๗.
๓๐๐เร่ืองเดียวกัน, ๘๐.
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ภาษิตนี้กลาววาคนพาลทําบาปแลว สําคัญวาบาปนั้นเปนสิ่งดี ดุจน้ําผึ้งมีรสหวาน
เปนเพราะบาปยังไมสงผลทันที แตเมื่อใดคนพาลตองประสบผลของบาปที่ตนกระทําแลว คนพาล
ยอมตองทนทุกขเพราะกรรมชั่วที่ตนกอข้ึน

ทัณฑวรรค เร่ืองที่ ๖ เร่ืองอชครเปรต
คนพาล เวลาทําชั่ว
หาสํานึกถึงผลของมันไม
คนทรามปญญามักเดือดรอน
เพราะกรรมชั่วของตัว
เหมือนถูกไฟไหม ๓๐๑

ภาษิตนี้กลาววาคนพาลมักทําชั่วโดยไมคํานึงถึงผล คนไรปญญามักตองเดือดรอนจาก
กรรมชั่วของตน เหมือนคนถูกไฟไหม

อัตตวรรค เร่ืองที่ ๖ เร่ืองพระเทวทัต
คนทุศีล ก็เหมือนกับตนไม
ที่เถาวัลยข้ึนจนรก
เขาทําตัวใหวอดวายเอง
มิจําตองรอใหศัตรูมาคอยกระทําให ๓๐๒

ภาษิตนี้กลาววาคนทุศีลยอมทําตนใหวอดวายเอง มิตองคอยการกระทําจากศัตรู ดุจ
ไมข้ึนคูกับเถาวัลย เถาวัลยยอมดูดน้ําเลี้ยงของตนไม จนตนไมตายไปเอง

๒.๔.๒ คบแตบัณฑิต ดังนี้

บัณฑิตวรรค เร่ืองที่ ๑ เร่ืองพระราธเถระ
ถาพบนักปราชญ
ที่คอยวากลาวตักเตือนชี้ขอบกพรอง
เสมือนผูบอกขุมทรัพยให

                                                 
๓๐๑เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๑๕๘.
๓๐๒เร่ืองเดียวกัน, ๑๙๐.
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ควรคบหาบัณฑิตเชนนั้น
เพราะเมื่อคบหาคนเชนนั้น
จะมีแตความเจริญ ไมมีความเสื่อม ๓๐๓

ภาษิตนี้กลาววาถาพบผูที่คอยชี้แนะตักเตือนขอบกพรอง พึงทราบเถิดวาบุคคลนั้นดุจ
ผูบอกขุมทรัพยให ทั้งควรคบหาบุคคลเชนนั้น เพราะทําใหเรามีแตความเจริญ ไมมีทางเสื่อมถอย

บัณฑิตวรรค เร่ืองที่ ๓ เร่ืองพระฉันนเถระ
ไมพึงคบมิตรชั่ว
ไมพึงคบคนเลวทราม
พึงคบกัลยาณมิตร
พึงคบคนที่ดีเยี่ยม ๓๐๔

ภาษิตนี้กลาววาบุคคลไมควรคบคนชั่วหรือคนเลวทราม แตควรคบคนดีหรือดีเยี่ยมเทา
นั้น เพราะการคบคนดียอมทําใหเราไปสูหนทางแหงความเจริญรุงเรืองได

สหัสสวรรค เร่ืองที่ ๕ เร่ืองพราหมณผูเปนลุงของพระสารีบุตรเถระ
การบูชาทานผูฝกตน แมเพียงหนึ่งครั้ง
บังเกิดผลมหาศาล
ยิ่งกวาสละทรัพยบูชายัญเดือนละพัน
เปนเวลาติดตอกันถึงรอยป ๓๐๕

ภาษตินีก้ลาววาการบชูาบคุคลผูอบรมตนดแีลว แมคร้ังหนึง่ ดกีวาการสละทรพัยบชูายญั
นบัรอยป ดงันัน้ บคุคลจงึควรกระทาํปฏบิตับิชูาตอผูประพฤตดิ ีเชน ทาํตามคาํสอน เปนตน

สหัสสวรรค เร่ืองที่ ๖ เร่ืองพราหมณผูเปนหลานของพระสารีบุตรเถระ
การบูชาทานผูฝกตนแมเพียงครูเดียว
บังเกิดผลมหาศาล

                                                 
๓๐๓เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๘๙.
๓๐๔เร่ืองเดียวกัน, ๙๑.
๓๐๕เร่ืองเดียวกัน, ๑๒๒.
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ยิ่งกวาการบูชาไฟในปา
เปนเวลาตั้งรอยป ๓๐๖

ภาษิตนี้กลาววาการบูชาบุคคลผูอบรมตนดีแลวแมครั้งหนึ่ง ดีกวาการบูชาไฟนับรอยป
ดังนั้น บุคคลจึงควรกระทําปฏิบัติบูชาตอผูประพฤติดี มีการทําตามคําสอน เปนตน

สุขวรรค เร่ืองที่ ๘ เร่ืองทาวสักกะ
การพบพระอริยเจาเปนความดี
การอยูรวมกับทานใหเกิดสุขทุกเมื่อ

…
การอยูรวมกับนักปราชญมีแตความสุข
เหมือนสมาคมของญาติ,
เพราะฉะนั้นจึงควรประพฤติตามผูเปนปราชญ
ผูเฉียบแหลม ศึกษาเลาเรียนมาก เอาการเอางาน
เครงครัด เปนพระอริยะ เปนสัตบุรุษ มีปญญาดี
เหมือนพระจันทรไปตามทางของกลุมนักขัตฤกษ ๓๐๗

ภาษิตนี้กลาววาสวนการพบและไดอยูรวมกับนักปราชญหรือพระอริยเจาเปนความดี
และสุขทุกเมื่อ เพราะการอยูรวมกับนักปราชญหรือพระอริยเจายอมมีแตความสุขดุจอาศัยอยูกับ
ญาติ ดังนั้น จึงควรประพฤติตามสัตบุรุษ ปราชญหรือพระอริยเจา ผูฉลาด เลาเรียนมาก เอาการ
เอางาน อุปมาพระจันทรโคจรตามทางนักขัตฤกษ ฉันใด บุคคลพึงประพฤติตนตามปราชญ ฉันนั้น
เพราะการคบคนดียอมเปนสุข นําพาใหเกิดความเจริญรุงเรือง

นาควรรค เร่ืองที่ ๗ เร่ืองสัมพหุลภิกษุ
ถาไดสหายผูเขากับตนได
มีความประพฤติดี ฉลาดและเฉลียว
พึงไปไหน ๆ กับสหายเชนนั้นอยางมีความสุข
และพึงมีสติ ฝาฟนอันตรายทั้งหลาย ๓๐๘

                                                 
๓๐๖เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๑๒๓.
๓๐๗เร่ืองเดียวกัน, ๒๓๘-๒๔๐.
๓๐๘เร่ืองเดียวกัน, ๓๗๕.
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ภาษิตนี้กลาววาหากบุคคลพบมิตรที่มีปญญาดี ประพฤติดี เขากับตนไดเปนอยางดี
พึงคบมิตรเชนนั้น พึงประกอบกิจดวยกันอยางมีความสุข ทั้งมีสติเพื่อฝาฟนอันตรายทั้งหลาย

นาควรรค เร่ืองที่ ๘ เร่ืองมาร
มีเพื่อนตาย ก็มีความสุข
ยินดีเทาที่หามาได ก็มีความสุข
ทําบุญไวถึงคราวจะตายก็มีความสุข
ละทุกขไดทั้งหมด ก็มีความสุข ๓๐๙

ภาษิตนี้กลาววาในบรรดาความสุขทั้งหลาย การคบคนดีเปนความสุขประการหนึ่ง

๒.๔.๓ ความแตกตางระหวางคนดีกับคนไมดี
คาํสอนหมวดนีแ้สดงใหเหน็ขอแตกตางระหวางคนด ี (บณัฑติ) และคนไมด ี (คนพาล)

ทัง้ความประมาท ปญญา และความดคีวามชัว่ ดงัตอไปนี้
๒.๔.๓.๑ ปญญา ดังนี้

อัปปมาทวรรค เร่ืองที่ ๔ เร่ืองพาลนักษัตร
คนพาล ทรามปญญา
มักมัวประมาทเสีย
สวนคนฉลาด ยอมรักษาความไมประมาท
เหมือนรักษาทรัพยอันประเสริฐ ๓๑๐

ภาษตินีก้ลาววาคนดอยปญญามกัมวัประมาท สวนคนฉลาดยอมรักษาความไมประมาท
ดจุการรกัษาทรพัยอันมคีา

อัปปมาทวรรค เร่ืองที่ ๖ เร่ืองภิกษุ ๒ สหาย
ผูมีปญญามักไมประมาท เมื่อคนอ่ืนพากันประมาท
และต่ืน เมื่อคนอื่นหลับอยู

                                                 
๓๐๙เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๓๗๘.
๓๑๐เร่ืองเดียวกัน, ๓๐-๓๑.
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เขาจึงละทิ้งคนเหลานั้นไปไกล
เหมือนมาฝเทาเร็ว วิ่งเลยมาแกลบฉะนั้น ๓๑๑

ภาษตินีก้ลาววาผูละทิง้ความประมาทได ทามกลางกลุมผูยงัประมาทอยู หรือผูตืน่แลว
จากกเิลส ทามกลางผูอ่ืนทีย่งัหลบัใหลในกองกเิลส ผูนัน้ยอมทิง้ผูอ่ืนไปไดไกล ทัง้การศกึษาหาความรู
และการบรรลธุรรม ดจุมาตวัมฝีเทาเรว็ ละทิง้มาแกลบไป ฉะนัน้

พาลวรรค เร่ืองที่ ๔ เร่ืองโจรผูทําลายปม
คนโง รูตัววาโง
ยังมีทางเปนบัณฑิตไดบาง
แตโงแลว อวดฉลาด
นั่นแหละเรียกวาคนโงแท ๓๑๒

ภาษิตนี้กลาววาคนโงพาลคนใด รูวาตนเปนคนโงคนพาล คนโงพาลผูนั้นยังมีโอกาส
เปนบัณฑิตไดบาง แตคนโงพาลคนใด เปนคนพาลโดยสําคัญตนวาเปนคนฉลาดรอบรู คนโงพาล
ผูนั้นเรียกวาโงแท ไมมีทางเปนบัณฑิตไดเลย

พาลวรรค เร่ืองที่ ๕ เร่ืองพระอุทายีเถระ
ถึงจะอยูใกลบัณฑิต
เปนเวลานานชั่วชีวิต
คนโงก็หารูพระธรรมไม
เหมือนจวักไมรูรสแกง ๓๑๓

ภาษตินีก้ลาววาแมอยูใกลบณัฑติจนตลอดชวีติ คนโงกไ็มสามารถเขาใจรสแหงพระธรรม
ได ดจุจวกัทีไ่มมวีนัรูรสแกง

พาลวรรค เร่ืองที่ ๖ เร่ืองภิกษุชาวเมืองปาฐา
ปญญาชน คบบัณฑิต
แมเพียงครูเดียว

                                                 
๓๑๑เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๓๓.
๓๑๒เร่ืองเดียวกัน, ๗๔.
๓๑๓เร่ืองเดียวกัน, ๗๕.
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ก็พลันรูแจงพระธรรม
เหมือนลิ้นรูรสแกง ๓๑๔

ภาษิตนี้กลาววาผูมีปญญา เมื่อไดสนทนากับบัณฑิต แมเวลาสั้น ๆ ผูมีปญญานั้นยอม
รูแจงธรรมโดยพลัน เหมือนลิ้นสัมผัสรสแกงยอมรับรสไดทันที

พาลวรรค เร่ืองที่ ๑๓ เร่ืองสัฏฐิกูฏเปรต
คนพาลไดความรูมา
เพื่อการทําลายถายเดียว
ความรูนั้น ทําลายคุณความดีเขาสิ้น
ทําใหมันสมองของเขาตกต่ําไป ๓๑๕

ภาษิตนี้กลาววาคนพาลหรือคนโงเมื่อไดความรูมาแลว มักนําความรูนั้นไปใชทําลาย
ความรูที่ไดมายอมทําลายความดี และทําใหความคิดของคนพาลนั้นตกต่ําลงไป

ชราวรรค เร่ืองที่ ๗ เร่ืองพระโลฬุทายีเถระ
คนโงแกเปลา
เหมือนโคถึก
มากแตเนื้อหนังมังสา
แตปญญาหาเพิ่มข้ึนไม ๓๑๖

ภาษตินีก้ลาววาคนมอีายอุาจไมมปีญญากไ็ด คนโงยิง่มอีาย ุ ส่ิงทีเ่พิม่คอืเนือ้หนงัมงัสา
แตปญญาไมเพิม่ ดจุโคทีเ่พิม่ข้ึนแตเนือ้หนงัมงัสา

นาควรรค เร่ืองที่ ๔ เร่ืองพระเจาปเสนทิโกศล
คนกินจุ สะลึมสะลือ ชอบนอน
กลิ้งเกลือกไปมาบนที่นอน
เหมือนสุกรที่เขาขุนดวยเศษอาหาร

                                                 
๓๑๔เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๗๖.
๓๑๕เร่ืองเดียวกัน, ๘๓.
๓๑๖เร่ืองเดียวกัน, ๑๗๗.
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คนโงทึ่มเชนนั้น ยอมเกิดไมรูจบส้ิน ๓๑๗

ภาษิตนี้กลาววาคนเอาแตกิน แตนอน เหมือนหมู คือคนโง ตองเกิดไมรูจบ ๓๑๘

๒.๔.๓.๒ ความดีความชั่ว ดังนี้

มลวรรค เร่ืองที่ ๖ เร่ืองภิกษุชื่อจูฬสารี
คนไรยางอาย กลาเหมือนกา
ชอบทําลายผูอ่ืนลับหลัง ชอบเอาหนา
อวดดี มีพฤติกรรมสกปรก
คนเชนนี้ เปนอยูงาย,
สวนคนที่มีหิริ ใฝความบริสุทธิ์เปนนิตย
ไมเกียจคราน ออนนอมถอมตน
มีความเปนอยูบริสุทธิ์ มีปญญา
คนเชนนี้เปนอยูลําบาก ๓๑๙

ภาษตินีก้ลาววาคนหนาดานดจุนกกา เอาดีใสตวัเอาชัว่ใสผูอ่ืน อวดด ีพฤตกิรรมหยาบชา
คนเชนนีด้าํรงตนไดงาย เพราะไมตองหกัหามใจจากจติฝายต่าํ สวนคนมยีางอาย ปรารถนาความ
บริสุทธิ ์ ขยนัหมัน่เพยีร มคีวามออนนอมถอมตน มีปญญา คนเชนนีด้าํรงตนไดยาก เพราะตอง
หักหามใจจากจิตฝายต่ํา อนึ่ง บุคคลจึงไมควรคบคนเลวเพราะไมเปนบอเกิดแหงปญญา แตควร
คบคนดี เพราะการคบคนดียอมเปนบอเกิดแหงปญญา

                                                 
๓๑๗เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๓๗๒.
๓๑๘อรรถกถาอธิบายวา “บุคคลผูมีความงวงงุน กินจุ และเมื่อไมอาจยังอัตภาพใหเปน

ไปดวยอิริยาบถอยางอื่น  มักนอนหลับพลิกกลับไปกลับมาตามปกติเหมือนสุกรใหญที่ถูกปรนปรือ
ดวยเหยื่อฉะนั้น ในขณะใด ในขณะนั้นเขายอมไมอาจเพื่อมนสิการไตรลักษณ คือ “อนิจฺจํ ทุกฺขํ
อนตฺตา” ได เพราะไมมนสิการไตรลักษณเหลานั้น จึงชื่อวามีปญญาทึบ ยอมเขาหองคือไมพนไป
จากการอยูในหอง” (คพฺภ แปลวา หอง หรือ ครรโภทร ก็ได โดยปริยายหมายถึงการเกิดใหม)

๓๑๙เร่ืองเดียวกัน, ๒๘๒-๒๘๓.
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๒.๔.๔ คําสอนเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวตอผูอ่ืน ดังตอไปนี้
๒.๔.๔.๑ ไมทะเลาะเบาะแวง ดังนี้

ยมกวรรค เร่ืองที่ ๕ เร่ืองภิกษุชาวเมืองโกสัมพี
คนทั่วไปมักนึกไมถึงวา ตนกําลังพินาศ
เพราะวิวาททุมเถียงกัน
สวนผูรูความจริงเชนนั้น
ยอมไมทะเลาะกันอีกตอไป ๓๒๐

ภาษิตนี้กลาววาคนทั่วไปมักไมฉุกคิดวาตนกําลังเขาหาความพินาศ อันเปนผลจากการ
ทะเลาะเบาะแวง วิวาททุมเถียงกัน สวนผูรูเทาทันเหตุแหงความพินาศนั้นแลว ยอมไมทะเลาะ
วิวาททุมเถียงกันอีกตอไป เพราะการทะเลาะเปนเหตุแหงความพินาศ

๒.๔.๔.๒ ความออนนอมถอมตน ดังนี้

นาควรรค เร่ืองที่ ๘ เร่ืองมาร
ปฏิบัติชอบตอมารดา ก็เปนสุข
ปฏิบัติชอบตอบิดา ก็เปนสุข
ปฏิบัติชอบตอสมณะ ก็เปนสุข
ปฏิบัติชอบตอพระผูประเสริฐ ก็เปนสุข ๓๒๑

ภาษิตนี้กลาววาการปรนนิบัติตอบิดามารดาเปนอยางดี ความปฏิบัติเกื้อกูลตอสมณะ
และพระผูประเสริฐ เหลานี้ลวนเปนสิ่งที่นําสุขมาให

สหัสสวรรค เร่ืองที่ ๘ เร่ืองอายุวัฒนกุมาร
ผูกราบไหว ออนนอมถอมตัว
ตอผูใหญเปนนิจศีล
ยอมเจริญดวยคุณธรรมสี่ประการ คือ
อายุ ชื่อเสียง สุข และกําลัง ๓๒๒

                                                 
๓๒๐เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๘.
๓๒๑เร่ืองเดียวกัน, ๓๗๙.
๓๒๒เร่ืองเดียวกัน, ๑๒๕.
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ภาษตินีก้ลาววาชนทัง้หลายพงึออนนอมตอผูใหญจนเปนนสัิย จะทาํใหอายยุนื มชีือ่เสยีง
มคีวามสขุ และมสุีขภาพแขง็แรง

พราหมณวรรค เร่ืองที่ ๙ เร่ืองพระสารีบุตรเถระ
เมื่อรูธรรมที่พุทธเจาทรงแสดง
จากบุคคลใด
ควรเคารพนอบนอมบุคคลนั้น
เหมือนพราหมณบูชาไฟ ๓๒๓

ภาษิตนี้กลาววาหากไดความรูจากบุคคลใด ผูไดรับความรูควรเคารพนบนอบผูถือเปน
ครูอาจารยของตน ดุจพราหมณบูชาไฟ

๒.๔.๔.๓ รักสามัคคี ดังนี้

พุทธวรรค เร่ืองที่ ๘ เร่ืองสัมพหุลภิกขุ
…

ความพรอมเพรียงของหมูใหเกิดสุข
ความพยายามของหมูท่ีพรอมเพรียงกันใหเกิดสุข ๓๒๔

ภาษิตนี้กลาววาความพยายามและความพรอมเพรียงของหมูคณะ เหลานี้ยอมอํานวย
ความสุขทุกเมื่อ

สุขวรรค เร่ืองที่ ๖ เร่ืองพระเจาปเสนทิโกศล
…

ความไววางใจกัน เปนญาติอยางยิ่ง ๓๒๕

…
ภาษิตนี้กลาววาความไววางใจกันของบุคคลทั้งหลาย ยอมกลายเปนญาติแสนสนิท

                                                 
๓๒๓เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๔๔๖.
๓๒๔เร่ืองเดียวกัน, ๒๒๔.
๓๒๕เร่ืองเดียวกัน, ๒๓๖.
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๒.๔.๔.๔ ไมลําเอียง ดังนี้

ธัมมัฏฐวรรค เร่ืองที่ ๑ เร่ืองมหาอํามาตยผูวินิจฉัยคดี
ผูที่ตัดสินความโดยหุนหันพลันแลน
ไมจัดเปนผูเที่ยงธรรม
สวนผูที่ฉลาด วินิจฉัยรอบคอบ
ทั้งฝายถูก และฝายผิด
(จึงจัดเปนผูเที่ยงธรรม),
บัณฑิตผูตัดสินผูอ่ืนโดยรอบคอบ
โดยเที่ยงธรรมสม่ําเสมอ
ถือความถูกตองเปนใหญ
ผูนี้ไดสมญาวา ผูเที่ยงธรรม ๓๒๖

ภาษิตนี้กลาววาผูตัดสินความโดยขาดความรอบคอบ ไมถือเปนผูเที่ยงธรรม ผูตัดสิน
ความโดยความรอบคอบจึงถือเปนผูเที่ยงธรรม ผูตัดสินคนอื่นโดยรอบคอบยุติธรรม ยึดถือความ
ถูกตอง ควรไดสมญาวา “ผูเที่ยงธรรม”

๒.๔.๔.๕ ตักเตือนผูอ่ืน ดังนี้

บัณฑิตวรรค เร่ืองที่ ๒ เร่ืองภิกษุอัสสชิและปุนัพพสุกะ
พึงวากลาวตักเตือนคนอื่น
และพึงกีดกันเขาจากความชั่ว
คนที่คอยส่ังสอนเชนนี้
คนดีรัก แตคนชั่วเกลียด ๓๒๗

ภาษิตนี้กลาววาบุคคลควรตักเตือนผูอ่ืนมิใหกระทําความชั่ว บุคคลที่ประพฤติเชนนี้
ยอมเปนที่รักของคนดี แตเปนที่ชังของคนชั่ว

คําสอนทั้งหมดที่ยกมานี้แสดงใหเห็นวาคําสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจามิได
มุงสอนแตใหบุคคลเขาถึงโลกุตรธรรมเทานั้น แตยังสอนใหฆราวาสนํามาใชใหเกิดประโยชนสุขใน
ชีวิตประจําวันไดอีกดวย
                                                 

๓๒๖เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๒๙๕-๒๙๖.
๓๒๗เร่ืองเดียวกัน, ๙๐.
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บทท่ี ๔

วิธีการนําเสนอเนื้อหาพระธรรมบท

พุทธวจนะในธรรมบท ฉบับพิมพคร้ังที่ ๙ ของ เสฐียรพงษ วรรณปก มีสํานวนภาษาที่
สละสลวย งดงาม ชวยใหการนําเสนอเนื้อหานาสนใจ ชวนติดตาม เปนที่นิยมอยางกวางขวาง

เสฐียรพงษ วรรณปก เรียงรูปประโยคไดอยางนาสนใจ เชน การเนนย้ําความ คํา การ
ลําดับความ การใชสํานวน และการใชสัมผัสรอยกรองซึ่งเปนที่นิยมของคนไทยในฐานะเปนชาติ
เจาบทเจากลอน

การนําเสนอเนื้อหาพุทธวจนะในธรรมบท ฉบับพิมพคร้ังที่ ๙ ของ เสฐียรพงษ วรรณปก
สามารถจําแนกหัวขอได ดงัตอไปนี้

๑. การใชภาษาภาพพจน
๑.๑ อุปมา
๑.๒ อุปลักษณ
๑.๓ ภาวะแยง
๑.๔ การกลาวซ้ํา

๑.๔.๑ การกลาวซ้ําคํา
๑.๔.๒ การกลาวซ้ํากลุมคําชนิดความติดตอกัน
๑.๔.๓ การกลาวซ้ํากลุมคําชนิดความไมติดตอกัน
๑.๔.๔ การกลาวซ้ําประโยค
๑.๔.๕ การกลาวซ้ําชนิดประโยคขนานความหรือประโยคสมดุล

๒. การใชสัญลักษณ
๒.๑ การใชสัญลักษณชนิดผูอานตองตีความเอง
๒.๒ การใชสัญลักษณที่ผูเขียนใหความหมายไว

๓. การใชสัมผัส
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๑. การใชภาษาภาพพจน  (figurative language)
ภาษาภาพพจน (figurative language) หมายถึง ภาษาที่ผิดแผกไปจากปรกติหรือผิด

ไปจากภาษาตามตัวอักษรในดานการเรียบเรียงลําดับคําหรือความหมายของคํา ทั้งนี้เพื่อใหเปน
สํานวนที่แปลกใหมและมีพลัง หรือใหมองเห็นภาพ หรือพรรณนาโดยการเปรียบเทียบเพื่อใหเห็น
ความคลายคลึงในสิ่งที่ไมคลายกัน ภาษาภาพพจนคือขอเขียนที่นําเอาภาพพจนอยางเดียวหรือ
หลายอยางมาใช ภาพพจนเหลานี้ที่รูจักกันมากที่สุดไดแก ภาวะแยง อุปมา อุปลักษณ
บคุลาธิษฐาน และการกลาวซ้ํา ๑

๑.๑ อุปมา (simile)
ภาพพจนแบบอุปมา (simile) หมายถึง การเปรียบเทียบระหวางสิ่งที่ตางจําพวกกัน

และมีคําเชื่อม หรือคํากริยาบงบอกใหเห็นการเปรียบเทียบนั้น ๒ คําเชื่อมเหลานั้นอาจเปน like , as
หรือ than หรืออาจใชกิริยา appear หรือ seem ๓

การใชอุปมาใน “พุทธวจนะในธรรมบท” ฉบับนี้ แบงตามลักษณะออกเปน ๒ ประเภท
คือ การแบงอุปมาตามการใชคําเชื่อม และการแบงอุปมาตามลักษณะของสิ่งที่เปรียบ ดังนี้

๑.๑.๑ การแบงอุปมาตามการใชคําเชื่อม แบงเปน ๒ ชนิด คือ
๑.๑.๑.๑ อุปมาแบบใชคาํเชือ่ม มกัปรากฏคาํเชือ่ม คอื เหมอืน ดจุ ดงั ฉันใดฉนันัน้

เปรยีบเสมอืน ดังตอไปนี้
ก. อุปมาที่มี “เหมือน” “เสมือน” “เปรียบเสมือน” หรือ “ก็เหมือนกับ” เปนคําเชื่อม

เชน

ใจเปนผูนําสรรพสิ่ง
ใจเปนใหญ (กวาสรรพสิ่ง)
สรรพสิ่งสําเร็จไดดวยใจ

                                                 
๑ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพทวรรณกรรม อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตย -

สถาน (กรุงเทพ : ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๕), ๑๘๑-๑๘๒.
๒ยุวพาส ชัยศิลปวัฒนา, ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวรรณคดี, พิมพคร้ังที่ ๒ (กรุงเทพ :

สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๔), ๒๒.
๓ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพทวรรณกรรม อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตย -

สถาน, ๓๙๙.
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ถาพูดหรือทําสิ่งใดดวยใจชั่ว
ความทุกขยอมติดตามตัวเขา
เหมือนลอหมุนเตาตามเทาโค ๔

บทนี้ใช “เหมือน” เปนคําเชื่อม ขอความอุปมา คือ “เหมือนลอหมุนเตาตามเทาโค”
โดยเปรียบวาความทุกขที่เกิดจากการกระทําชั่ว ยอมติดตามบุคคลนั้น เหมือนลอหมุนตามรอยเทา
โคเรื่อยไป

อีกไมนาน รางกายนี้
จักปราศจากวิญญาณ
ถูกทอดทิ้ง ทับถมแผนดิน
เหมือนทอนไมอันหาประโยชนมิได ๕

บทนี้ใช “เหมือน” เปนคําเชื่อม ขอความอุปมา คือ “เหมือนทอนไมอันหาประโยชนมิ
ได” โดยเปรียบวาเมื่อรางกายนี้เขาสูความตายแลว ยอมถูกทอดทิ้งไวบนแผนดิน เหมือนทอนไมที่
ไมมีประโยชนอีกตอไป ยอมถูกทิ้งไวไมมีคนเหลียวแลเชนเดียวกัน

เมื่อเกิดมาแลวจะตองตาย
ก็ควรสรางบุญกุศลไวใหมาก
เหมือนนายมาลาการรอยพวงมาลัย
เปนจํานวนมากจากกองดอกไม ๖

บทนี้ใชคําวา “เหมือน” เปนคําเชื่อม ขอความอุปมา คือ “เหมือนนายมาลาการรอยพวง
มาลัยเปนจํานวนมากจากกองดอกไม” โดยเปรียบวาบุคคลที่รูวาความตายจักมาถึง ควรหมั่นสราง
คุณงามความดีไว เหมือนชางจัดดอกไมรอยพวงมาลัยไวมากมายจากกองดอกไมเหลานั้น

                                                 
๔เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, พิมพครั้งที่ ๙ (กรุงเทพ : ธรรมสภาและ

สถาบันบันลือธรรม, ๒๕๔๔), ๓.
๕เร่ืองเดียวกัน, ๔๗.
๖เร่ืองเดียวกัน, ๖๒.
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ความแกและความตาย
ไลตอนอายุสัตวทั้งหลายไป
เหมือนเด็กเลี้ยงโค ถือทอนไม
คอยไลตอนฝูงโคไปสูที่หากิน ๗

บทนี้ใช “เหมือน” เปนคําเชื่อม ขอความอุปมา คือ “เหมือนเด็กเลี้ยงโค ถือทอนไม คอย
ไลตอนฝูงโคไปสูที่หากิน” โดยเปรียบวาความชราภาพและมรณภัยยอมกวาดตอนสัตวทั้งหลายไป
สูความตาย เหมือนเด็กเลี้ยงวัวไลตอนฝูงวัวไปหากิน

เมื่อรูธรรมที่พุทธเจาทรงแสดง
จากบุคคลใด
ควรเคารพนอบนอมบุคคลนั้น
เหมือนพราหมณบูชาไฟ ๘

บทนี้ใช “เหมือน” เปนคําเชื่อม ขอความอุปมา คือ “เหมือนพราหมณบูชาไฟ” โดย
เปรียบวาบุคคลควรเคารพผูแสดงธรรมของพระพุทธเจาแกตน เหมือนพราหมณบูชาไฟ

กรรมชั่วที่ทําแลว ยังไมใหผลทันทีทันใด
เหมือนนมรีดใหม ๆ ไมกลายเปนนมเปรี้ยวในทันที
แตมันจะคอย ๆ เผาผลาญผูกระทําในภายหลัง
เหมือนไฟไหมแกลบ ๙

บทนี้ใช “เหมือน” เปนคําเชื่อม ขอความอุปมา คือ “เหมือนนมรีดใหม ๆ ไมกลายเปน
นมเปรี้ยวทันที” โดยเปรียบวากรรมชั่วเมื่อทําแลวยังไมใหผลรายแกผูทําในทันที เหมือนนมที่รีด
ออกมาใหม ๆ ยังไมกลายเปนนมเปรี้ยวทันทีที่รีดออกจากเตานม และ “เหมือนไฟไหมแกลบ” โดย
เปรียบวาผูกระทํากรรมชั่วเหลานั้นจะคอย ๆ ไดรับผลรายตอบสนองทีละนอย เหมือนไฟคอย ๆ ลุก
ไหมแกลบ

                                                 
๗เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๑๕๗.
๘เร่ืองเดียวกัน, ๔๔๖.
๙เร่ืองเดียวกัน, ๘๒.
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ดอกบัว มีกลิ่นหอม ร่ืนรมยใจ
เกิดบนสิ่งปฏิกูล
ที่เขาทิ้งไวใกลทางใหญ ฉันใด,
ทามกลางหมูปุถุชนผูโงเขลา
ผูเปนเสมือนส่ิงปฏิกูล
พระสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจา
ยอมรุงเรืองดวยปญญา ฉันนั้น ๑๐

บทนี้ใช “เสมือน” เปนคําเชื่อม ขอความอุปมา คือ “เสมือนสิ่งปฏิกูล” โดยเปรียบวา
ปุถุชนผูโงเขลายอมเปนดุจหยากเยื่อปฏิกูลที่เขาทิ้งไว

ถาพบนักปราชญ
ที่คอยวากลาวตักเตือนชี้ขอบกพรอง
เสมือนผูบอกขุมทรัพยให
ควรคบหาบัณฑิตเชนนั้น
เพราะเมื่อคบหาคนเชนนั้น
จะมีแตความเจริญ ไมมีความเสื่อม ๑๑

บทนี้ใช “เสมือน” เปนคําเชื่อม ขอความอุปมา คือ “เสมือนผูบอกขุมทรัพยให” โดย
เปรียบวานักปราชญผูคอยตักเตือน ชี้แนะขอบกพรองตาง ๆ แกเรา ยอมเปนดุจผูชี้บอกขุมทรัพย
อันอนันตให

นักปราชญพิจารณารอบคอบแลว
จึงสรรเสริญผูใด ผูดําเนินชีวิตหาที่ติมิได
ฉลาด สมบูรณดวยปญญาและศีล
ผูนั้น เปรียบเสมือนแทงทองบริสุทธิ์
ใครเลาจะตําหนิเขาได คนเชนนี้
แมเทวดาก็ชม ถึงพรหม ก็สรรเสริญ ๑๒

                                                 
๑๐เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๖๗-๖๘.
๑๑เร่ืองเดียวกัน, ๘๙.
๑๒เร่ืองเดียวกัน, ๒๖๕.
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บทนี้ใช “เปรียบเสมือน” เปนคําเชื่อม ขอความอุปมา คือ “เปรียบเสมือนแทงทอง
บริสุทธิ์” โดยเปรียบวาเหลาเทพยดาอินทรพรหมยมยักษทั้งหลาย ยอมสรรเสริญผูดําเนินชีวิตดวย
ความฉลาด บริบูรณดวยปญญาและศีล มีแตความบริสุทธิ์ เหมือนทองคําเนื้อบริสุทธิ์

คนทุศีล ก็เหมือนกับตนไม
ที่เถาวัลยข้ึนจนรก
เขาทําตัวใหวอดวายเอง
มิจําตองรอใหศัตรูมาคอยกระทําให ๑๓

บทนี้ใช “ก็เหมือนกับ” เปนคําเชื่อม ขอความอุปมา คือ “ก็เหมือนกับตนไมที่เถาวัลยข้ึน
จนรก” โดยเปรียบวาคนทุศีลยอมทําใหตัวเองประสบความพินาศฉิบหายดวยตัวเขาเอง โดยไม
ตองรอใหศัตรูมากอความพินาศให เหมือนตนไมที่ถูกเถาวัลยข้ึนจนรก ยอมเหี่ยวแหงลมตายไปเอง
โดยไมตองถูกใครโคน

ข. อุปมาที่มี “ดุจ” เปนคําเชื่อม เชน

บาปก็ยอมตามสนองผูโงเขลา
ซึ่งทํารายบุคคลที่ไมทํารายตอบ
ผูหมดจด ปราศจากกิเลส
ดุจธุลีที่ซัดทวนลม (วกกลับมาหาผูซัด) ๑๔

บทนี้ใช “ดุจ” เปนคําเชื่อม ขอความอุปมา คือ “ดุจธุลีที่ซัดทวนลม” โดยเปรียบวาผูทํา
รายบุคคลผูปราศจากกิเลสซึ่งไมคิดทํารายตอบแลว บาปที่ผูนั้นทํายอมหวนกลับมาสนองบุคคล
นั้นเอง เหมือนคนซัดฝุนทวนลม ลมยอมหอบเอาฝุนนั้นกลับมาหาเขาเอง

เหลาสัตว ติดกับตัณหา
กระเสือกกระสน ดุจกระตายติดบวง
สัตวทั้งหลายติดอยูในกิเลสเครื่องผูกมัด

                                                 
๑๓เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๑๙๐.
๑๔เร่ืองเดียวกัน, ๑๔๔.
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ยอมประสบทุกขบอย ๆ ตลอดกาลนาน ๑๕

บทนี้ใช “ดุจ” เปนคําเชื่อม ขอความอุปมา คือ “ดุจกระตายติดบวง” โดยเปรียบวาเหลา
สัตวทั้งหลายยอมติดของตัณหา ตองจมอยูในกิเลส มีแตความทุกขและพยายามกระเสือกกระสน
เพื่อใหพนจากทุกขที่มิอาจหลุดไปได ตราบเทาที่ตัณหายังมีอยู เหมือนกระตายติดบวงที่พยายาม
กระเสือกกระสนใหหลุดจากบวง

เหลาสัตว ติดกับตัณหา
กระเสือกกระสน ดุจกระตายติดบวง
ฉะนั้นภิกษุ เมื่อหวังใหกิเลสจางคลาย
ก็พึงทําลายตัณหาเสีย ๑๖

บทนี้ใช “ดุจ” เปนคําเชื่อม ขอความอุปมา คือ “ดุจกระตายติดบวง” โดยเปรียบวาสัตว
ทั้งหลายยอมติดกับดักแหงตัณหา ตองพยายามดิ้นรนกระเสือกกระสน เหมือนกระตายติดบวงที่
พยายามกระเสือกกระสนดิ้นรน

ค. อุปมาที่มี “ดัง” เปนคําเชื่อม เชน

ถึงแมเงินตราจะไหลมาดังหาฝน
ความอยากของคนก็หาอิ่มไม
กามวิสัยทั้งหลายมีความสุขจริง ๆ นอย
เต็มไปดวยความทุกขสารพัด
รูชัดดังนี้แลว สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจา
ยอมไมยินดีในกามารมณแมที่เปนทิพย
หากแตยินดีในทางสิ้นกิเลสตัณหา ๑๗

บทนี้ใชคําวา “ดัง” เปนคําเชื่อม ขอความอุปมาคือ “ดังหาฝน” โดยเปรียบวามนุษยทั้ง
หลายยอมเปยมไปดวยตัณหาคือความอยากไมมีที่ส้ินสุด ตอใหมีทรัพยสินเงินทองไหลลงมา
เหมือนฝนเทลงมาหาใหญ ความอยากของมนุษยก็ไมมีส้ินสุด หาความพอหรืออ่ิมมิได

                                                 
๑๕เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๓๙๑.
๑๖เร่ืองเดียวกัน, ๓๙๒.
๑๗เร่ืองเดียวกัน, ๒๑๘.
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บัดนี้ เธอแกดังใบไมเหลือง
ยมทูตกําลังเฝารออยู
เธอกําลังจะจากไปไกล
แตเสบียงเดินทางของเธอไมมี ๑๘

บทนี้ใช “ดัง” เปนคําเชื่อม ขอความอุปมา คือ “ดังใบไมเหลือง” โดยเปรียบความแก
ของมนุษยเปนดุจใบไมเหลืองจวนหลุดจากขั้ว

พระพุทธเจาพระองคใด
ไมมีตัณหาดังตาขาย อันมีพิษสงรายกาจ
พระพุทธเจาพระองคนั้น
ทรงมีพระสัพพัญุตญาณหาที่สุดมิได
ไมไปตามทางของกิเลสแลว
พวกเธอจะนําทานไปตามทางไหนเลา ๑๙

บทนี้ใช “ดัง” เปนคําเชื่อม ขอความอุปมา คือ “ตัณหาดังตาขาย” โดยเปรียบตัณหา
เหมือนตาขายอันครอบคลุมมนุษยไว มิอาจเล็ดรอดออกมาโดยงาย

ง. อุปมาที่มี “เชนเดียวกับ” เปนคําเชื่อม เชน

เมื่อรูวารางกายนี้แตกสลายงาย และวางเปลา
เชนเดียวกับฟองน้ํา และพยับแดด
ก็ควรทําลายบุษปศรของกามเทพ
ไปใหพนทัศนวิสัยของมัจจุราชเสีย ๒๐

บทนี้ใช “เชนเดียวกับ” เปนคําเชื่อม ขอความอุปมา คือ “เชนเดียวกับฟองน้ํา และพยับ
แดด” โดยเปรียบวารางกายนี้ยอมแตกสลายงาย ถึงแกความตายในไมชา เหมือนฟองน้ําและพยับ
แดด เมื่อเกิดขึ้นแลวยอมตั้งอยูเพียงชั่วครูแลวดับไป

                                                 
๑๘เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๒๗๓.
๑๙เร่ืองเดียวกัน, ๒๑๒.
๒๐เร่ืองเดียวกัน, ๕๕.
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ผูที่มองเห็นโลก
วาไมจีรังและหาสาระอะไรมิได
เชนเดียวกับคนมองฟองน้ําและพยับแดด
คนเชนนี้พญามารยอมตามหาไมพบ ๒๑

บทนี้ใช “เชนเดียวกับ” เปนคําเชื่อม ขอความอุปมา คือ “เชนเดียวกับคนมองฟองน้ํา
และพยับแดด” โดยเปรียบวาบุคคลที่พญามารตามคนหาไมไดคือผูที่เห็นความไมจีรัง ความไมมี
สาระของโลก เหมือนคนเห็นความไมจีรังของฟองน้ําและพยับแดด

จ. อุปมาที่มี “ปาน” หรือ “เปรียบปาน” เปนคําเชื่อม เชน

ตลอดระยะเวลาที่บาปยังไมใหผล
คนพาลสําคัญบาปหวานปานน้ําผ้ึง
เมื่อใดบาปใหผล
เมื่อนั้นเขายอมไดรับทุกข ๒๒

บทนี้ใช “ปาน” เปนคําเชื่อม ขอความอุปมา คือ “บาปหวานปานน้ําผึ้ง” โดยเปรียบวา
ตราบใดที่บาปอันคนพาลกอข้ึน ยังไมใหโทษแกคนพาลนั้นเพียงใด คนพาลยอมคิดวาความชั่วที่
ตนประพฤตินั้นเปนของดีเหมือนน้ําผึ้งมีรสชาติหวานหอม

พวกเราไมมีกิเลสเศราหมองใจ
ชางอยูสุขสบายจริงหนอ
พวกเรามีปติเปนภักษาหาร
เปรียบปานเหลาอาภัสรพรหม ๒๓

บทนี้ใช “เปรียบปาน” เปนคําเชื่อม ขอความอุปมา คือ “เปรียบปานเหลาอาภัสรพรหม”
โดยเปรียบวาผูไมมีกิเลสเครื่องเศราหมอง ยอมมีแตความสุข เสวยอารมณปติเปนอาหารเชนเดียว
กับเหลาอาภัสรพรหม

                                                 
๒๑เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๒๐๐.
๒๒เร่ืองเดียวกัน, ๘๐.
๒๓เร่ืองเดียวกัน, ๒๓๒.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



315

ฉ. อุปมาที่มีคําเชื่อมมากกวา ๑ คํา เชน

พระอรหันตเปรียบไดกับแผนดิน ไมเคยโกรธขึ้งใคร
มีจิตคงที่ เหมือนหลักเมือง
มีจรรยาสะอาด เหมือนสระน้ําที่ใสไรเปอกตม
ผูมีคุณสมบัติเห็นปานนี้ ยอมไมเวียนวายตายเกิดอีก ๒๔

บทนี้ใช “เปรียบไดกับ” และ “เหมือน” เปนคําเชื่อม ขอความอุปมา คือ “เปรียบไดกับ
แผนดิน” โดยเปรียบวาพระอรหันตไมเคยโกรธใคร เหมือนแผนดินไมโกรธผูเดินเหยียบย่ํา “เหมือน
หลักเมือง” โดยเปรียบวาพระอรหันตยอมมีจิตคงที่ไมหวั่นไหว เหมือนเสาหลักเมือง และ “เหมือน
สระน้ําที่ใสไรเปอกตม” โดยเปรียบวาพระอรหันตยอมมีจรรยาปฏิบัติสะอาดหมดมลทิน เหมือน
สระน้ําไรเปอกตม

กระดูกเหลานี้ มีสีขาวเหมือนสีนกพิราบ
ไมเปนที่ตองการของใคร ๆ
ดุจน้ําเตาในฤดูสารท
ดูแลวไมนาปรารถนายินดี ๒๕

บทนี้ใช “เหมือน” และ “ดุจ” เปนคําเชื่อม ขอความอุปมา คือ “เหมือนสีนกพิราบ” โดย
เปรียบวากระดูกมีสีขาวเหมือนสีของนกพิราบ และ “ดุจน้ําเตาในฤดูสารท” โดยเปรียบวากระดูก
เหลานั้นไมมีใครตองการ เหมือนน้ําเตาในฤดูสารทอันเปนชวงสิ้นเดือน ๑๐ ยางเขาสูฤดูหนาว
น้ําเตายอมลีบเล็ก ไมมีใครตองการ

๑.๑.๑.๒ อุปมาแบบไมใชคําเชื่อม นอกจาก “พุทธวจนะในธรรมบท” ใชอุปมาชนิด
มีคําเชื่อมแลว ยังมีอุปมาชนิดไมมีคําเชื่อม แตภาษาบาลีมีคําเชื่อมดวย เชน ยถา เอวํ อิว ดังนี้

ปาณิมฺหิ เจ วโณ นาสฺส
หเรยฺย ปาณินา วิสํ

                                                 
๒๔เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๑๑๐.
๒๕เร่ืองเดียวกัน, ๑๗๔.
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นาพฺพณํ วิสมเนฺวติ
นตฺถิ ปาป อกุพฺพโต ฯ
เมื่อมือไมมีแผล
บุคคลยอมจับตองยาพิษได
ยาพิษนั้นไมสามารถทําอันตรายได
บาปก็ไมมีแกผูไมทําบาป ๒๖

บทนี้ใชขอความอุปมา คือ “เมื่อมือไมมีแผล บุคคลยอมจับตองยาพิษได” โดยเปรียบ
วาผูไมทําบาป ยอมไมมีบาป เหมือนมือไมมีแผลจับตองยาพิษ ยาพิษนั้นยอมมิซึมเขาสูเนื้อได

๑.๑.๒ การแบงอุปมาตามลักษณะของสิ่งที่เปรียบ
ความเปรียบชนิดอุปมาใน “พุทธวจนะในธรรมบท” ฉบับ เสฐียรพงษ วรรณปก

อาจแบงวิธีการจําแนกตามลักษณะของสิ่งที่เปรียบไดเปน ๒ ประเภทใหญ ๆ คือ
๑.๑.๒.๑ ความเปรียบกับวิถีชีวิตมนุษย

๑.๑.๒.๑.๑ กิจกรรมของมนุษย คือ ความเปรียบที่เปรียบกับกิจวัตร
ประจําวันหรือกิจกรรมที่มนุษยกระทํา ดังนี้

คนที่ทองจําตําราไดมาก
แตมัวประมาทเสีย ไมทําตามคําสอน
ยอมไมไดรับผลที่พึงไดจากการบวช
เหมือนเด็กเล้ียงโค นับโคใหคนอ่ืนเขา ๒๗

บทนี้เปรียบผูบวชแลวมัวประมาท ดีแตทองจําตํารา วาเหมือนเด็กเลี้ยงโคนับโคใหผูอ่ืน

ความแกและความตาย
ไลตอนอายุสัตวทั้งหลายไป
เหมือนเด็กเล้ียงโค ถือทอนไม
คอยไลตอนฝูงโคไปสูท่ีหากิน ๒๘

                                                 
๒๖เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๑๔๓.
๒๗เร่ืองเดียวกัน, ๒๑.
๒๘เร่ืองเดียวกัน, ๑๕๗.
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บทนี้เปรียบความชราภาพและมรณภัย ยอมกวาดตอนสัตวทั้งหลายไปสูความตายวา
เหมือนเด็กเลี้ยงวัวไลตอนฝูงวัวไปหากิน

ตนเปนที่พึ่งของตนเอง
ตนมีทางเดินเปนของตน
เพราะฉะนั้น ควรควบคุมตน
เหมือนพอคามา ทะนุถนอมมาดี ๒๙

บทนี้เปรียบบุคคลควรควบคุมตนเองไวใหดี วาเหมือนพอคามาพยายามทะนุถนอม
รักษามาดีเอาไว

ผูใดยับยั้งความโกรธที่เกิดขึ้นไดทันที
เหมือนสารถีหยุดรถที่กําลังแลนไวได
ผูนั้นไซรเราเรียกวา “สารถี”
สวนคนนอกนี้ไดชื่อเพียง “ผูถือเชือก” ๓๐

บทนี้เปรียบผูที่หักหามความโกรธที่เกิดกับใจไดในทันที วาเหมือนนายสารถีผูสามารถ
หยุดรถที่กําลังแลนไวไดในทันใด

ใจเปนผูนําสรรพสิ่ง
ใจเปนใหญ (กวาสรรพสิ่ง)
สรรพสิ่งสําเร็จไดดวยใจ
ถาพูดหรือทําสิ่งใดดวยใจชั่ว
ความทุกขยอมติดตามตัวเขา
เหมือนลอหมุนเตาตามเทาโค ๓๑

บทนี้เปรียบความทุกขที่ติดตามบุคคลผูกระทําความชั่ว วาเหมือนลอเกวียนที่หมุนตาม
เทาโค

                                                 
๒๙เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๔๓๐-๔๓๑.
๓๐เร่ืองเดียวกัน, ๒๕๘.
๓๑เร่ืองเดียวกัน, ๓.
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เพราะผูคบคนพาล ยอมเศราโศกนาน
การอยูรวมกับคนพาลมีแตความทุกข
เหมือนอยูรวมกับศัตรู
การอยูรวมกับนักปราชญมีแตความสุข
เหมือนสมาคมของญาติ ๓๒

บทนี้เปรียบการอยูรวมกับคนพาลยอมนําความทุกขมาให วาเหมือนอยูรวมกับเหลา
ศัตรู และ เปรียบการอยูรวมกับนักปราชญหรือคนดี ยอมนําความสุขมาให วาเหมือนอยูรวมกับหมู
ญาติ

บุญที่ไดทําไวในโลกนี้
ยอมตอนรับผูที่จากไป
เหมือนญาติท่ีรักมาจากที่ไกล
ฝูงชนยอมเต็มใจตอนรับ ๓๓

บทนี้เปรียบบุญกุศลที่บุคคลทําไวดีแลว ยอมอํานวยผลดีตอผูทํา วาเหมือนญาติพี่นอง
เต็มใจตอนรับญาติผูเดินทางมาจากแดนไกล

ถาไมพบสหายที่เขากับตนได
มีความประพฤติดี ฉลาด และเฉลียว
ก็ควรสัญจรไปคนเดียว
เหมือนพระราชา สละราชสมบัติเท่ียวไปองคเดียว
หรือไมก็เหมือนพญาชาง
ละโขลงเที่ยวไปตัวเดียวในปา ๓๔

บทนี้เปรียบบุคคลถาไมพบเจอสหายที่ควรแกการคบคาสมาคม หรือไมพบบุคคลผูเปน
คนดี มีความฉลาดเฉลียวแลวไซร บุคคลก็ไมพึงคบผูใดเลย วาเหมือนพระราชาสละพระราช
บัลลังกหรือพญาชางละโขลง แลวเที่ยวสัญจรไปแตเพียงผูเดียว

                                                 
๓๒เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๒๓๙.
๓๓เร่ืองเดียวกัน, ๒๕๔.
๓๔เร่ืองเดียวกัน, ๓๗๖.
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ถาพบนักปราชญ
ที่คอยวากลาวตักเตือนชี้ขอบกพรอง
เสมือนผูบอกขุมทรัพยให
ควรคบหาบัณฑิตเชนนั้น
เพราะเมื่อคบหาคนเชนนั้น
จะมีแตความเจริญ ไมมีความเสื่อม ๓๕

บทนี้เปรียบนักปราชญผูคอยตักเตือน ชี้แนะขอบกพรองตาง ๆ แกเรา วาเปนดุจผูชี้
บอกขุมทรัพยให

เมื่อใดบัณฑิตกําจัดความประมาทดวยความไมประมาท
เมื่อนั้นเขานับวาไดข้ึนสู “ปราสาทคือปญญา”
ไรความเศราโศก สามารถมองเห็นประชาชน ผูโงเขลา
ผูยังตองเศราโศกอยู เหมือนคนยืนบนยอดเขา
มองลงมาเห็นฝูงชนท่ียืนอยูบนพื้นดินฉะนั้น ๓๖

บทนี้เปรียบวาผูมีปญญามากยอมเห็นคนโง เหมือนคนยืนบนยอดเขายอมมองเห็นคน
บนพื้นราบได

โทษคนอื่นเห็นไดงาย
โทษตนเห็นไดยาก
คนเรามักเปดเผยโทษคนอื่น
เหมือนโปรยแกลบ
แตปดบังโทษของตน
เหมือนนักเลงเตาโกงซอนลูกเตา ๓๗

                                                 
๓๕เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๘๙.
๓๖เร่ืองเดียวกัน, ๓๒.
๓๗เร่ืองเดียวกัน, ๒๘๙.
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บทนี้เปรียบบุคคลที่มักเปดเผยขอมลทินผิดพลาดของผูอ่ืน วาเหมือนบุคคลเที่ยวโปรย
แกลบใหกระจายไป แตมักปดบังความชั่วหรือมลทินของตน เหมือนนักเลงพนันเตา พยายามโกง
โดยการซอนลูกเตา

๑.๑.๒.๑.๒ เครื่องใชของมนุษย คือ ความเปรียบที่เปรียบกับขาวของ
เครื่องใชหรือส่ิงประดิษฐที่มนุษยสรางขึ้น เพื่อใชในกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้

เมื่ออยูในวัยหนุมสาว
ไมทําตัวใหดี และไมหาทรัพยไว
พอถึงวัยแกเฒา พวกเขายอมนอนทุกข
ทอดถอนใจรําพึงถึงความหลัง
เหมือนธนูหัก (ใชยิงอะไรก็ไมได) ๓๘

บทนี้เปรียบความแกเฒาวาเหมือนธนูหักที่ใชยิงอะไรไมไดเลย

บาปที่ตนทําเอง เกิดในตนเอง
และตนเองเปนผูสรางไว
ยอมทําลายคนโงใหยอยยับ
เหมือนเพชร ทําลายแกวมณี ๓๙

บทนี้เปรียบวาบาปที่คนชั่วทําไว ยอมทําลายคนโงใหพินาศยอยยับ เหมือนเพชรอัน
แข็งแกรงยอมสามารถทําลายแกวมณีอันบอบบาง

นักปราชญพิจารณารอบคอบแลว
จึงสรรเสริญผูใด ผูดําเนินชีวิตหาที่ติมิได
ฉลาด สมบูรณดวยปญญาและศีล
ผูนั้น เปรียบเสมือนแทงทองบริสุทธ์ิ
ใครเลาจะตําหนิเขาได คนเชนนี้

                                                 
๓๘เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๑๘๑.
๓๙เร่ืองเดียวกัน, ๑๘๙.
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แมเทวดาก็ชม ถึงพรหม ก็สรรเสริญ ๔๐

บทนี้เปรียบผูดําเนินชีวิตดวยความฉลาด บริบูรณดวยปญญาและศีล มีแตความ
บริสุทธิ์ วาเหมือนทองคําเนื้อบริสุทธิ์

เมื่อรูวารางกายนี้แตกดับงายเหมือนหมอน้ํา
พึงปองกันจิตใหมั่นเหมือนปองกันเมืองหลวง
แลวพึงรบกับพญามารดวยอาวุธคือปญญา
เมื่อรบชนะแลวพึงรักษาชัยชนะนั้นไว
ระวังอยาตกอยูในอํานาจมารอีก ๔๑

บทนีเ้ปรยีบรางกายทีพ่นิาศดบัสูญไดงายวาเหมอืนหมอน้าํทีแ่ตกสลายไดงายเชนเดยีวกนั

พระพุทธเจาพระองคใด
ไมมีตัณหาดังตาขาย อันมีพิษสงรายกาจ
พระพุทธเจาพระองคนั้น
ทรงมีพระสัพพัญุตญาณหาที่สุดมิได
ไมไปตามทางของกิเลสแลว
พวกเธอจะนําทานไปตามทางไหนเลา ๔๒

บทนี้เปรียบตัณหาวาเหมือนตาขายอันครอบคลุมมนุษยไว

๑.๑.๒.๒ ความเปรียบกับธรรมชาติ
๑.๑.๒.๒.๑ ธรรมชาติของสิ่งที่ไมมีจิตใจ คือ ความเปรียบที่เปรียบกับ

ธรรมชาติโดยทั่วไปที่ไมมีจิตวิญญาณหรือความรูสึกนึกคิด ดังนี้

เพราะฉะนั้นจึงควรประพฤติตามผูเปนปราชญ
ผูเฉียบแหลม ศึกษาเลาเรียนมาก เอาการเอางาน

                                                 
๔๐เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๒๖๕.
๔๑เร่ืองเดียวกัน, ๔๖.
๔๒เร่ืองเดียวกัน, ๒๑๒.
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เครงครัด เปนพระอริยะ เปนสัตบุรุษ มีปญญาดี
เหมือนพระจันทรไปตามทางของกลุมนักขัตฤกษ ๔๓

บทนี้เปรียบการที่บุคคลควรคบและปฏิบัติตามนักปราชญ วาเหมือนพระจันทรโคจรไป
ตามทางของดาวนักขัตฤกษ

ใจเปนผูนําสรรพสิ่ง
ใจเปนใหญ (กวาสรรพสิ่ง)
สรรพสิ่งสําเร็จไดดวยใจ
ถาพูดหรือทําสิ่งใดดวยใจบริสุทธิ์
ความสุขยอมติดตามเขา
เหมือนเงาติดตามตน ๔๔

บทนี้เปรียบความสุขที่ติดตามคนดีวาเหมือนเงาติดตามตัว

กระดูกเหลานี้ มีสีขาวเหมือนสีนกพิราบ
ไมเปนที่ตองการของใคร ๆ
ดุจน้ําเตาในฤดูสารท
ดูแลวไมนาปรารถนายินดี ๔๕

บทนี้เปรียบกระดูกที่ไมมีใครตองการเหลานั้น วาเหมือนน้ําเตาในฤดูสารท

คนทุศีล ก็เหมือนกับตนไม
ท่ีเถาวัลยขึ้นจนรก
เขาทําตัวใหวอดวายเอง
มิจําตองรอใหศัตรูมาคอยกระทําให ๔๖

บทนี้เปรียบคนทุศีลยอมทําใหตัวเองประสบความพินาศฉิบหายเอง วาเหมือนตนไมที่
ถูกเถาวัลยข้ึนจนรก ยอมเหี่ยวแหงลมตายไปเอง

                                                 
๔๓เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๒๔๐.
๔๔เร่ืองเดียวกัน,๔.
๔๕เร่ืองเดียวกัน, ๑๗๔.
๔๖เร่ืองเดียวกัน, ๑๙๐.
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คนทรามปญญา มีความเห็นผิด ติเตียนคําสอน
ของเหลาพระอริยะผูอรหันต ผูมีชีวิตอยูโดยธรรม
เขายอมเกิดมาเพื่อฆาตัวเขาเอง
เหมือนขุยไผฆาตนไผฉะนั้น ๔๗

บทนี้เปรียบผูที่ติเตียนคําสอนของพระอรหันตวาผูนั้นยอมเกิดมาเพื่อทําลายตนเอง 
เหมือนตนไผที่เกิดมานาน เมื่อถึงเวลาตองลมตาย ยอมมีขุยไผเกิดขึ้น จึงเรียกกันวาขุยไผยอมเกิด
มาเพื่อฆาตนไผ (ตายขาน)

บัดนี้ เธอแกดังใบไมเหลือง
ยมทูตกําลังเฝารออยู
เธอกําลังจะจากไปไกล
แตเสบียงเดินทางของเธอไมมี ๔๘

บทนี้เปรียบความแกของมนุษยวาเหมือนใบไมเหลืองที่จวนหลุดออกจากขั้วใบ

สําหรับคนที่มีชีวิตอยูอยางประมาท
ตัณหามีแตจะเจริญเหมือนเถาวัลย
เขายอมกระโดดจากภพนี้ไปสูภพอื่น
เหมือนวานรโลภผลไม โลดแลนอยูในปา ๔๙

บทนี้เปรียบตัณหาของคนประมาทยอมงอกงาม วาเหมือนเถาวัลย

อีกไมนาน รางกายนี้
จักปราศจากวิญญาณ
ถูกทอดทิ้ง ทับถมแผนดิน
เหมือนทอนไมอันหาประโยชนมิได ๕๐

บทนี้เปรียบวาศพยอมไรประโยชนเหมือนทอนไมที่ไมมีประโยชนอะไร
                                                 

๔๗เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๑๙๒.
๔๘เร่ืองเดียวกัน, ๒๗๓.
๔๙เร่ืองเดียวกัน, ๓๘๓.
๕๐เร่ืองเดียวกัน, ๔๗.
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มารยอมสามารถทําลายบุคคล
ผูตกเปนทาสของความสวยงาม
ไมควบคุมการแสดงออก
ไมรูประมาณในโภชนาหาร
เกียจครานและออนแอ
เหมือนลมแรงพัดโคนตนไมท่ีไมแข็งแรง ๕๑

บทนี้เปรียบมารที่สามารถทําลายบุคคลผูเปนทาสของความสวยงาม เกียจคราน ฯลฯ
วาเหมือนลมแรงที่สามารถโคนตนไมไมแข็งแรง

มารยอมไมสามารถทําลายบุคคล
ผูไมตกเปนทาสของความสวยงาม
รูจักควบคุมการแสดงออก
รูประมาณในโภชนาหาร
มีศรัทธา และมีความขยันหมั่นเพียร
เหมือนลมไมสามารถพัดโคนภูเขา ๕๒

บทนี้เปรียบมารที่ไมสามารถทําลายผูไมตกเปนทาสของความสวยงาม มีความศรัทธา
และความขยันหมั่นเพียร วาเหมือนลมที่ไมสามารถโคนภูเขาลงได

บาปก็ยอมตามสนองผูโงเขลา
ซึ่งทํารายบุคคลที่ไมทํารายตอบ
ผูหมดจด ปราศจากกิเลส
ดุจธุลีท่ีซัดทวนลม (วกกลับมาหาผูซัด) ๕๓

บทนี้เปรียบบาปยอมหวนกลับมาสนองผูพยายามทํารายบุคคลซึ่งไมคิดทํารายตอบ  
วาเหมือนคนซัดฝุนทวนลม ลมยอมหอบเอาฝุนนั้นกลับมาหาเขาเอง

                                                 
๕๑เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๙.
๕๒เร่ืองเดียวกัน, ๑๐.
๕๓เร่ืองเดียวกัน, ๑๔๔.
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ถึงแมเงินตราจะไหลมาดังหาฝน
ความอยากของคนก็หาอิ่มไม
กามวิสัยทั้งหลายมีความสุขจริง ๆ นอย
เต็มไปดวยความทุกขสารพัด
รูชัดดังนี้แลว สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจา
ยอมไมยินดีในกามารมณแมที่เปนทิพย
หากแตยินดีในทางสิ้นกิเลสตัณหา ๕๔

บทนี้เปรียบทรัพยสินเงินทองวาตอใหไหลลงมาเหมือนฝนเทลงมาหาใหญ ก็ไมอาจทํา
ความอยากของมนุษยใหอ่ิมได

ตัณหาอันลามก มีพิษราย
ครอบงําบุคคลใด ในโลก
เขายอมมีแตโศกเศราสลด
เหมือนหญาถูกฝนรด ยอมงอกงาม ๕๕

บทนี้เปรียบตัณหายอมมีอํานาจทําใหบุคคลมีแตความโศกเศราวาเหมือนฝนรดลง
หญา ทําใหหญาเจริญงอกงาม

ภิกษุผูยินดีในความไมประมาท
เห็นภัยในความประมาท
ยอมเผากิเลสเครื่องผูกมัดได
เหมือนไฟเผาเชื้อทุกชนิด ๕๖

บทนี้เปรียบจิตของภิกษุที่ไมประมาทยอมเผากิเลสได วาเหมือนไฟสามารถเผาเชื้อได

ตลอดระยะเวลาที่บาปยังไมใหผล
คนพาลสําคัญบาปหวานปานน้ําผึ้ง

                                                 
๕๔เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๒๑๘.
๕๕เร่ืองเดียวกัน, ๓๘๔.
๕๖เร่ืองเดียวกัน, ๓๕.
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เมื่อใดบาปใหผล
เมื่อนั้นเขายอมไดรับทุกข ๕๗

บทนี้เปรียบบาปที่คนพาลทําแลวยังไมใหผล ยอมทําใหคนพาลคิดวาบาปนั้นเปนของดี
วาเหมือนน้ําผึ้งมีรสหวาน

ผูที่มองเห็นโลก
วาไมจีรังและหาสาระอะไรมิได
เชนเดียวกับคนมองฟองน้ําและพยับแดด
คนเชนนี้พญามารยอมตามหาไมพบ ๕๘

บทนี้เปรียบบุคคลผูเห็นความไมจีรัง ความไมมีสาระของโลก วาเหมือนคนเห็นความไม
จีรังของฟองน้ําและพยับแดด

๑.๑.๒.๒.๒ ธรรมชาติของสิ่งที่มีจิตใจ คือ ความเปรียบที่เปรียบกับธรรม
ชาติของสัตว หรือการดํารงชีวิตของสัตว ดังนี้

เราจักอดทนตอคําเสียดสีของคนอื่น
เหมือนพญาคชสาร ในสนามรบ
ทนลูกศรท่ีปลอยออกไปจากคันธนู
เพราะวาคนโดยมาก ทุศีล ๕๙

บทนี้เปรียบบุคคลตองทนตอคําเสียดสีของคนทุศีล วาเหมือนพญาชางสําคัญแลนสู
สนามรบ ยอมมีความอดทนตอลูกธนู

พวกเธอจงยินดีในความไมประมาท
จงระมัดระวังจิตของตน
จงถอนตนออกจากหลมกิเลส

                                                 
๕๗เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๘๐.
๕๘เร่ืองเดียวกัน, ๒๐๐.
๕๙เร่ืองเดียวกัน, ๓๖๗.
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เหมือนพญาชางติดหลม
พยายามชวยตัวเอง ๖๐

บทนี้เปรียบเหลาภิกษุควรยินดีความไมประมาท ระวังระไวจิตของตน และพยายาม
ถอนจิตใจของตนใหหลุดพนจากหลมกิเลส วาเหมือนพญาชางเมื่อติดหลมแลว พยายามชวยตัว
เองใหพนจากหลมโคลนนั้น

ตราบใดบุรุษยังตัดความกําหนัด
ตออิสตรีแมนิดหนอยยังไมขาด
ตราบนั้น เขาก็ยังคงมีจิตผูกพันอยูในภพ
เหมือนลูกโคยังไมหยานม ติดแมโคแจฉะนั้น ๖๑

บทนีเ้ปรยีบบรุุษหากยงัไมสามารถตดัความกาํหนดัทีม่ตีอสตรีได บรุุษยอมตองเกีย่วพนั
กบัภพชาตรํ่ิาไป วาเหมอืนลกูววัออนตองตดิตามแมโคเพือ่ด่ืมนม

ผูมีปญญามักไมประมาท เมื่อคนอ่ืนพากันประมาท
และต่ืน เมื่อคนอื่นหลับอยู
เขาจึงละทิ้งคนเหลานั้นไปไกล
เหมือนมาฝเทาเร็ว วิ่งเลยมาแกลบฉะนั้น ๖๒

บทนี้เปรียบคนไมประมาทยอมละทิ้งคนประมาทไปไกล วาเหมือนมาฝเทาดีวิ่งแซงมา
แกลบ

ผูถูกราคะครอบงํา ยอมถลําลงสูกระแสตัณหา
เหมือนแมลงมุมตกลงไปยังใยท่ีตนถักไวเอง
ผูฉลาดทั้งหลาย จึงทําลายเครื่องจองจํานี้
ละทุกขทั้งปวง ออกบวชโดยไมไยดี ๖๓

                                                 
๖๐เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๓๗๔.
๖๑เร่ืองเดียวกัน, ๓๒๔.
๖๒เร่ืองเดียวกัน, ๓๓.
๖๓เร่ืองเดียวกัน, ๓๙๖.
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บทนี้เปรียบผูมีราคะยอมตกถลําลึกลงสูตัณหาของตน วาเหมือนแมลงมุมตกไปสูใยอัน
เปนกับดักที่ตนสรางไว

๑.๒ อุปลักษณ (metaphor)
ภาพพจนอุปลักษณ (metaphor) หมายถงึ ภาพพจนทีน่าํเอาสิง่ทีต่างกนั ๒ ส่ิงหรอืมาก

กวา แตมคีณุสมบตับิางประการรวมกนัมาเปรยีบเทยีบกนั โดยเปรยีบเทยีบวาสิง่หนึง่เปนอีกสิง่หนึง่
โดยตรง เชน “เขาเปนสงิหทะเลทราย” ๖๔ ดงันี้

เมื่อใดบัณฑิตกําจัดความประมาทดวยความไมประมาท
เมื่อนั้นเขานับวาไดข้ึนสู “ปราสาทคือปญญา”
ไรความเศราโศก สามารถมองเห็นประชาชน ผูโงเขลา
ผูยังตองเศราโศกอยู เหมือนคนยืนบนยอดเขา
มองลงมาเห็นฝูงชนที่ยืนอยูบนพื้นดินฉะนั้น ๖๕

บทนี้ใชโวหารอุปลักษณเปรียบวาปญญาคือปราสาท โดยมีความหมายเปรียบเทียบวา
ผูไมมีความประมาทยอมมีปญญาเหนือบุคคลผูประมาทซึ่งดอยปญญา ดุจบุคคลผูยืนอยูบน
ปราสาท ยอมอยูเหนือกวาบุคคลผูอยูบนพื้นดิน

กระแสน้ําคือตัณหา ไหลไปทุกหนทุกแหง
เถาวัลยคือกิเลส ก็ข้ึนรกไปทั่ว
เมื่อเห็น เถาวัลยนั้นงอกงามแลว
พวกเธอจงตัดรากมันดวยมีดคือปญญา ๖๖

บทนีใ้ชโวหารอปุลักษณเปรียบวาตณัหาคอืกระแสน้าํ กเิลสคือเถาวลัย และปญญาคือ
มดี กระแสน้าํหมายถงึตณัหาทีไ่หลบานาํมนษุยไปในภพตาง ๆ  เถาวลัยหมายถงึกเิลสทีผู่กมดัรัดรงึ

                                                 
๖๔ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพทวรรณกรรม อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตย -

สถาน, ๒๖๑.
๖๕เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๓๒.
๖๖เร่ืองเดียวกัน, ๓๘๙.
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มนษุยไวในภพ มดีหมายถงึปญญาทีใ่ชห้าํหัน่กเิลสและตณัหาทัง้ปวงเพือ่เขาถงึความหลดุพน ถา
บคุคลมกีเิลสเหมอืนตนไมถกูเถาวลัยรัด จงึตองใชมดีคอืปญญามาตดักเิลส

๑.๓ ภาวะแยง (Antithesis)
ภาวะแยง (Antithesis) หมายถึง กลการประพันธที่ใชคําหรือขอความที่มีความหมาย

ตรงกันขามหรือแตกตางกัน มาเทียบกัน เพื่อใหความหมายคมชัดยิ่งขึ้น ๖๗ ดังนี้

ไมพึงคบมิตรชั่ว
ไมพึงคบคนเลวทราม
พึงคบกัลยาณมิตร
พึงคบคนที่ดีเยี่ยม ๖๘

บทนี้ใช “มิตรชั่ว” แยงกับ “กัลยาณมิตร” และ “คนเลวทราม” แยงกับ “คนที่ดีเยี่ยม”
ชวยใหเห็นความแตกตางระหวางมิตรชั่วซึ่งเปนคนเลวทราม กับกัลยาณมิตรซึ่งเปนคนที่ดีเยี่ยม

ผูใดเห็นสิ่งที่ไมเปนสาระ วาเปนสาระ
เห็นสิ่งที่เปนสาระ วาไรสาระ
ผูนั้นมีความคิดผิดเสียแลว
ยอมไมประสบสิ่งที่เปนสาระ,
ผูที่เขาใจสิ่งที่เปนสาระ วาเปนสาระ
และส่ิงที่ไรสาระวาไรสาระ
มีความคิดเห็นชอบ
ยอมประสบสิ่งที่เปนสาระ ๖๙

บทนี้ใช “ความไมเปนสาระ” แยงกับ “ความเปนสาระ” ชวยใหเห็นวาผูใดสนใจสิ่งไม
เปนสาระ ยอมประสบแตส่ิงไมเปนสาระที่ตนสนใจ สวนผูสนใจสิ่งเปนสาระ ยอมประสบแตส่ิงที่
เปนสาระที่ตนสนใจ

                                                 
๖๗ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพทวรรณกรรม อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตย-

สถาน, ๓๐.
๖๘เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๙๑.
๖๙เร่ืองเดียวกัน, ๑๓-๑๔.
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ความไมประมาท เปนทางอมตะ
ความประมาท เปนทางแหงความตาย
ผูไมประมาท ไมมีวันตาย
ผูประมาท ถึงมีชีวิตอยูก็เหมือนคนตายแลว ๗๐

บทนี้ใช “ความไมประมาท” แยงกับ “ความประมาท” และ “ผูไมประมาท” แยงกับ
“ผูประมาท” ชวยใหเห็นวาความประมาทเปนทางไปสูความตาย สวนความไมประมาทเปนทาง
แหงความไมตาย ดังนั้น ผูประมาทจึงเหมือนคนตายแลว สวนผูไมประมาทจึงเหมือนคนมีชีวิต

กรรมไมดี ทั้งไมมีประโยชนแกตน ทํางาย
แตกรรมดีและมีประโยชน ทําไดยากยิ่งนัก ๗๑

บทนี้ใช “กรรมไมดี” แยงกับ “กรรมดี” , “ไมมีประโยชน” แยงกับ “มีประโยชน” และ
“ทํางาย” แยงกับ “ทํายาก” ชวยใหเห็นวากรรมไมดีแมเปนกรรมที่ทํางาย แตเปนการกระทําที่ไมมี
ประโยชน สวนกรรมดีเปนกรรมที่ทํายาก แตเปนการกระทําที่มีประโยชน

เพราะผูคบคนพาล ยอมเศราโศกนาน
การอยูรวมกับคนพาลมีแตความทุกข
เหมือนอยูรวมกับศัตรู
การอยูรวมกับนักปราชญมีแตความสุข
เหมือนสมาคมของญาติ ๗๒

บทนี้ใช “การอยูรวมกับคนพาล” แยงกับ “การอยูรวมกับนักปราชญ” , “มีแตความ
ทุกข” แยงกับ “มีแตความสุข” และ “เหมือนอยูรวมกับศัตรู” แยงกับ “เหมือนสมาคมของญาติ”
ชวยใหเห็นวาการอยูรวมกับคนพาลยอมเหมือนอยูรวมกับศัตรู นําแตความทุกขมาให สวนการอยู
รวมกับนักปราชญยอมเหมือนอยูรวมในหมูญาติ นําแตความสุขมาให

                                                 
๗๐เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๒๕.
๗๑เร่ืองเดียวกัน, ๑๙๑.
๗๒เร่ืองเดียวกัน, ๒๓๙.
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ถายังเบียดเบียนสัตวอยู
บุคคลไมนับวา เปนอารยชน
เพราะไมเบียดเบียนสัตวทั้งปวง
เขาจึงไดชื่อวา อารยชน ๗๓

บทนี้ใช “เบียดเบียน” แยงกับ “ไมเบียดเบียน” และ “ไมนับวาเปนอารยชน” แยงกับ
“ไดชื่อวาเปนอารยชน” ชวยใหเห็นวาผูไมเบียดเบียนสัตวทั้งปวงเทานั้นจึงสมควรขนานนามวาเปน
อารยชน

กลิ่นบุปผชาติ ก็หอมทวนลมไมได
กลิ่นจันทน กฤษณา หรือดอกมะลิ
ก็หอมทวนลมไมได
แตกลิ่นสัตบุรุษ หอมทวนลมได
สัตบุรุษ ยอมหอมฟุงขจรไปทั่วทุกทิศ ๗๔

บทนีใ้ช “หอมทวนลมไมได” แยงกบั “หอมทวนลมได” ชวยใหเหน็วากลิน่คณุงามความดี
ของสัตบรุุษ ยอมขจรขจายเปนทีรู่จกัของบคุคลทัว่ไป

๑.๔ การกลาวซ้ํา (Repetition)
การกลาวซ้ําเปนวิธีที่เนนคําหรือวลี หรือแปลงถอยคําของความคิดเห็นอยางเดียวกัน

เสียใหม
การกลาวซ้ําเปนองคประกอบสําคัญอยางหนึ่งของวรรณศิลป บทรอยแกวและบทรอย

กรองสวนมากมีการกลาวซ้ําอยูเสมอ การกลาวซ้ํานี้อาจประกอบดวยเสียง พยางคและคํา วลี บาท
ของบทรอยกรอง แบบรูปของจังหวะลีลา ความคิดเห็น การกลาวอางถึงสิ่งอื่น และรูปทรงสัณฐาน
ตาง ๆ ๗๕

                                                 
๗๓เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๓๐๘.
๗๔เร่ืองเดียวกัน, ๖๓.
๗๕ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพทวรรณกรรม อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตย-

สถาน, ๓๖๑.
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การกลาวซ้ํานั้น อาจซ้ําคําเดียวหรือซํ้าเปนกลุมก็ได การกลาวซ้ําใน “พุทธวจนะใน
ธรรมบท” ของ เสฐียรพงษ วรรณปก ปรากฏการกลาวซ้ํา ๕ ประเภท คือ

๑. การกลาวซ้ําคํา
๒. การกลาวซ้ํากลุมคําชนิดความติดตอกัน
๓. การกลาวซ้ํากลุมคําชนิดความไมติดตอกัน
๔. การกลาวซ้ําประโยค
๕. การกลาวซ้ําชนิดประโยคขนานความหรือประโยคสมดุล

๑.๔.๑ การกลาวซ้ําคํา
การกลาวซ้ําคํา คือ การกลาวซ้ําคําคําเดียว เปนกลวิธีที่ผูเขียนใชเพื่อชวยเนนเสียง

และความหมายของคําใหหนักแนนยิ่งขึ้น ทําใหผูอานคิดหรืออานซ้ําหรือจําความสําคัญของคํานั้น
ไว ดังนี้

อยาประพฤติส่ิงเลวทราม
อยาอยูดวยความประมาท
อยายึดถือความเห็นผิด
อยาทําตนเปนคนรกโลก ๗๖

ยาก ที่ไดเกิดมาเปนมนุษย
ยาก ที่ชีวิตสัตวจะอยูสบาย
ยาก ที่จะไดฟงธรรมของสัตบุรุษ
ยาก ที่พระสัมพุทธจะอุบัติมา ๗๗

พึงควบคุม ความคะนองทางกาย
พึงสํารวม การกระทําทางกาย
พึงละกายทุจริต
ประพฤติกายสุจริต ๗๘

                                                 
๗๖เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๑๙๗.
๗๗เร่ืองเดียวกัน, ๒๑๔.
๗๘เร่ืองเดียวกัน, ๒๖๖.
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ภิกษุเอย เพียงมีศีลาจารวัตร
เพียงมีภูมิปริยัติคงแกเรียน
เพียงพากเพียรปฏิบัติจนไดฌาน
เพียงอยูในสถานสงบสงัด
ถาขจัดกิเลสไมไดหมด เธออยานิ่งนอนใจ
วา เธอไดรับสุขในบรรพชา
ที่สามัญชนทั่วไปมิไดสัมผัส ๗๙

เจริญภาวนาเถิด ภิกษุ อยามัวประมาท
อยาปลอยใจเวียนวนอยูแตในกามคุณ
อยาไดเผลอกลืนกินกอนเหล็กแดง
อยาปลอยใหความทุกขเผาผลาญเสียเอง
แลวมัวคร่ําครวญวา “โอ นี่ทุกขจริง ๆ” ๘๐

ภิกษุผูอยูในธรรม ยินดีในธรรม
พินิจพิจารณาธรรม
และรําลึกถึงธรรมเสมอ
ยอมไมเสื่อมจากพระสัทธรรม ๘๑

ผูสํารวมมือ สํารวมเทา สํารวมวาจา
สํารวมกาย ยินดีในการบําเพ็ญวิปสสนา
มีใจเปนสมาธิ สันโดษอยูเดียวดาย
ไดสมญาวา ภิกษุ ๘๒

                                                 
๗๙เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๓๐๙.
๘๐เร่ืองเดียวกัน, ๔๒๒.
๘๑เร่ืองเดียวกัน, ๔๑๕.
๘๒เร่ืองเดียวกัน, ๔๑๓.
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๑.๔.๒ การกลาวซ้ํากลุมคําชนิดความติดตอกัน
การซ้ํากลุมคําชนิดความติดตอกัน หมายถึง การซ้ํากลุมคําที่เนื้อความติดตอกัน

ไมมีคําหรือความอื่นแทรกกลางระหวางกลุมคํา เพื่อทําใหความหมายของกลุมคําเหลานั้นเดนชัด
ข้ึน นอกจากนี้เสียงของกลุมคําที่ซ้ํากันสามารถทําใหเกิดน้ําหนักและจังหวะในการอาน ชวยให
ขอความนาอานยิ่งขึ้น ดังนี้

ยิ่งกวา เอกราชยทั่วทั้งแผนดิน
ยิ่งกวา ข้ึนสวรรคาลัย
ยิ่งกวา อธิปไตยในโลกทั้งปวง
คือ พระโสดาปตติผล ๘๓

ไมพึงดูหมิ่นลาภของตน
ไมพึงริษยาลาภคนอื่น
เมื่อภิกษุมัวริษยาลาภคนอื่น
ใจยอมไมเปนสมาธิ ๘๔

ไมมี รอยเทาในอากาศ
ไมมี สมณะนอกศาสนานี้
ไมมี สังขารที่เที่ยงแท
ไมมี ความหวั่นไหวสําหรับพระพุทธเจา ๘๕

ไมวาบนทองฟา
ไมวาทามกลางสมุทร
ไมวาในหุบเขา
ไมมีแมแตแหงเดียว
ที่ผูทํากรรมชั่วอาศัยอยู
จะหนีพนกรรมไปได ๘๖

                                                 
๘๓เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๒๐๘.
๘๔เร่ืองเดียวกัน, ๔๑๖.
๘๕เร่ืองเดียวกัน, ๒๙๒.
๘๖เร่ืองเดียวกัน, ๑๔๖.
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ไมใชประพฤติตนเปนชีเปลือย ไมใชมุนชฎา
ไมใชเอาโคลนทารางกาย ไมใชการอดอาหาร
ไมใชนอนบนดิน ไมใชคลุกฝุนธุลี ไมใชนั่งกระโหยง
ที่ทําใหคนผูยังไมขามพนความสงสัย บริสุทธิ์ ๘๗

มิใชเพราะมุนชฎา มิใชเพราะโคตร
มิใชเพราะกําเนิด (ที่ดี) ที่ทําคนใหเปนพราหมณ
ใครก็ตามมีสัจจะและทรงธรรม
ยอมจะบริสุทธิ์ลํ้าและเปนพราหมณ ๘๘

การสละโลกียวิสัยออกบวช ก็ยาก
การจะยินดีในเพศบรรพชิต ก็ยาก
การครองเรือนไมดี เปนทุกข
การอยูรวมกับผูไมเสมอกัน ก็เปนทุกข
ทองเที่ยวอยูในสังสารวัฏ ก็เปนทุกข
เพราะฉะนั้น ไมควรทองเที่ยวในสังสารวัฏ
และไมควรแสหาความทุกขใสตน ๘๙

มีเพื่อนตาย ก็มีความสุข
ยินดีเทาที่หามาได ก็มีความสุข
ทําบุญไวถึงคราวจะตายก็มีความสุข
ละทุกขไดทั้งหมด ก็มีความสุข ๙๐

                                                 
๘๗เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๑๖๓.
๘๘เร่ืองเดียวกัน, ๔๔๗.
๘๙เร่ืองเดียวกัน, ๓๔๕.
๙๐เร่ืองเดียวกัน, ๓๗๘.
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ศีลใหเกิดสุข ตราบเทาชรา
ศรัทธา ที่ตั้งมั่นแลว ใหเกิดสุข
ปญญา ไดมาแลว ใหเกิดสุข
การไมทําบาปทั้งหลาย ใหเกิดสุข ๙๑

บุตรก็ปองกันไมได
บิดาหรือญาติก็ปองกันไมได
คนเราเมื่อถึงคราวจะตาย
หมูญาติก็ปองกันไมได ๙๒

๑.๔.๓ การกลาวซ้ํากลุมคําชนิดความไมติดตอกัน
การกลาวซ้ํากลุมคําชนิดความไมติดตอกัน หมายถึง การซ้ํากลุมคําที่เนื้อความไม

ติดตอกัน มีคําหรือความอื่นแทรกกลางระหวางกลุมคํา ดังนี้

“ชื่อวา…เพราะ”
ผูที่ชื่อวาพราหมณ เพราะละบาปได
ชื่อวาสมณะ เพราะมีจรรยาสงบ
ชื่อวาบรรพชิต เพราะละมลทินได ๙๓

“เปน…อยางยิ่ง”
ความไมมีโรค เปนลาภอยางยิ่ง
ความรูจักพอ เปนทรัพยอยางยิ่ง
ความไววางใจกัน เปนญาติอยางยิ่ง
พระนิพพาน เปนสุขอยางยิ่ง ๙๔ 

                                                 
๙๑เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๓๘๐.
๙๒เร่ืองเดียวกัน, ๓๒๘.
๙๓เร่ืองเดียวกัน, ๔๔๒.
๙๔เร่ืองเดียวกัน, ๒๓๖.
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“ความเสื่อมของ…อยูที่”
ความเสื่อมของมนตรา อยูทีก่ารไมทบทวน
ความเสื่อมของเรือน อยูที่ไมซอมแซม
ความเสื่อมของความงาม อยูที่เกียจครานตบแตง
ความเสื่อมของนายยาม อยูที่ความเผลอ ๙๕

“ปฏิบัติชอบตอ…ก็เปนสุข”
ปฏิบัติชอบตอมารดา กเ็ปนสุข
ปฏิบัติชอบตอบิดา ก็เปนสุข
ปฏิบัติชอบตอสมณะ ก็เปนสุข
ปฏิบัติชอบตอพระผูประเสริฐ ก็เปนสุข ๙๖

“…ชนะ…ทุกอยาง”
ธรรมทาน ชนะทานทุกอยาง
รสพระธรรม ชนะรสทุกอยาง
ความยินดีในธรรม ชนะความยินดีทุกอยาง
ความสิ้นตัณหา ชนะทุกขทุกอยาง ๙๗

“…ทําให…เสียหาย”
หญา ทําใหที่นาเสียหาย
ราคะ ทําใหคนเสียหาย
ฉะนั้น ทานที่ถวายแกผูปราศจากราคะ
จึงมีผลมหาศาล ๙๘ 

                                                 
๙๕เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๒๗๙.
๙๖เร่ืองเดียวกัน, ๓๗๙.
๙๗เร่ืองเดียวกัน, ๔๐๓.
๙๘เร่ืองเดียวกัน, ๔๐๕.
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“สํารวมทาง…เปนการดี”
สํารวมทางกาย เปนการดี
สํารวมทางวาจา เปนการดี
สํารวมทางใจ เปนการดี
ภิกษุ ผูสํารวมทุกทาง
ยอมพนจากทุกขทั้งปวง ๙๙

๑.๔.๔ การกลาวซ้ําประโยค
การกลาวซ้ําประโยค หมายถึง การกลาวซ้ําประโยคทั้งประโยค ดังนี้

คนทําชั่วยอมเศราโศกในโลกนี้
คนทําชั่วยอมเศราโศกในโลกหนา
คนทําชั่วยอมเศราโศกในโลกทั้งสอง
คนทําชั่วยอมเศราโศกเดือดรอนยิ่งนัก
เมื่อมองเห็นแตกรรมชั่วของตน ๑๐๐

คนทําดียอมราเริงในโลกนี้
คนทําดียอมราเริงในโลกหนา
คนทําดียอมราเริงในโลกทั้งสอง
คนทําดียอมราเริง เบิกบานใจยิ่งนัก
เมื่อมองเห็นแตกรรมบริสุทธิ์ของตน ๑๐๑

คนทําชั่วยอมเดือดรอนในโลกนี้
คนทําชั่วยอมเดือดรอนในโลกหนา
คนทําชั่วยอมเดือดรอนในโลกทั้งสอง

                                                 
๙๙เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๔๑๒.
๑๐๐เร่ืองเดียวกัน, ๑๗.
๑๐๑เร่ืองเดียวกัน, ๑๘.
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เมื่อคิดไดวา ตนทําแตกรรมชั่ว
ตายไปเกิดในทุคติ ยิ่งเดือดรอนหนักขึ้น ๑๐๒

คนทําดียอมสุขใจในโลกนี้
คนทําดียอมสุขใจในโลกหนา
คนทําดียอมสุขใจในโลกทั้งสอง
เมื่อคิดวาตนไดทําแตบุญกุศล ยอมสุขใจ
ตายไปเกิดในสุคติ ยิ่งสุขใจยิ่งขึ้น ๑๐๓

อตุลเอย เร่ืองอยางนี้มีมานานแลว
มิใชเพิ่งจะมีในปจจุบันนี้
อยูเฉย ๆ เขาก็นินทา
พูดมาก เขาก็นินทา
พูดนอย เขาก็นินทา
ไมมีใครในโลก ที่ไมถูกนินทา ๑๐๔

๑.๔.๕ การกลาวซ้ําชนิดประโยคขนานความหรือประโยคสมดุล
การกลาวซ้ําชนิดประโยคขนานความหรือประโยคสมดุล คือ การนําความคิดเห็น

อยางเดียวกันมาแปลงถอยคําเสียใหมเพื่อใหเกิดการเนน ๑๐๕

คําวา “ประโยคขนานความ” นี้ เปล้ือง ณ นคร อธิบายไววา “ลักษณะของประโยค
ขนานความนี้เปนประโยคตอโยงดวยสันธานคาบหรือสันธานคู”  ๑๐๖ เชน

                                                 
๑๐๒เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๑๙.
๑๐๓เร่ืองเดียวกัน, ๒๐.
๑๐๔เร่ืองเดียวกัน, ๒๖๓.
๑๐๕ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพทวรรณกรรม อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตย-

สถาน, ๓๖๐.
๑๐๖เปล้ือง ณ นคร, ตําราเรียงความชั้นสูง, พิมพครั้งที่ ๗ (กรุงเทพ : ไทยวัฒนาพานิช

จํากัด, ๒๕๐๗), ๖๔.
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ก. เมื่อใดบัณฑิตกําจัดความประมาทดวยความไมประมาท
 เมื่อนั้นเขานับวาไดข้ึนสู “ปราสาทคือปญญา”

ข.        ทานผูใดควบคุมอินทรีย คือ
ตา, หู, จมูก, ล้ิน, กาย, ใจ ได
เหมือนมาที่สารถีควบคุมไดอยางดี
ทานผูนี้หมดความไวตัว หมดกิเลส มั่นคง
ยอมเปนที่โปรดปรานแมกระทั่งของเทวดาทั้งหลาย ฯ

ธนรัชฏ ศิริสวัสด์ิ เรียกประโยคลักษณะนี้วา “ประโยคสมดุล” หมายถึง ประโยคที่มีเนื้อ
ความที่รับกันเปนอยางดี ทําใหความที่กลาวมีน้ําหนักใกลเคียงกันและเทาเทียมกัน และในบาง
ประโยคมีลักษณะของการลําดับเหตุและผลที่สัมพันธกันดวย ๑๐๗ เชน

ที่ใดมีความยินดี ที่นั่นมีโศก
ที่ใดมีความยินดี ที่นั่นมีภัย

เมื่อพิจารณาลักษณะของประโยคขนานความหรือประโยคสมดุลใน “พุทธวจนะใน
ธรรมบท” ผูเขียนวิทยานิพนธพบวามี ๒ ลักษณะ คือ

๑.๔.๕.๑ ประโยคขนานความชนดิมคีาํวเิศษณหรือสรรพนามทาํหนาทีเ่ชือ่มขอความ
ดงัตอไปนี้

ก. “…ฉันใด…ฉันนั้น” เชน

ขุนเขาไมสะเทือน
เพราะแรงลม ฉันใด
บัณฑิตก็ไมหวั่นไหว
เพราะนินทาหรือสรรเสริญ ฉันนั้น ๑๐๘

                                                 
๑๐๗ธนรัชฏ ศิริสวัสด์ิ, “การใชประโยค,” ใน เอกสารการสอนชุดวิชา ภาษาไทย ๖ (การ

เขียนสําหรับครู) (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๒๙), ๑๗๙.
๑๐๘เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๙๔.
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หวงน้ําลึก
ใสสะอาด สงบ ฉันใด
บัณฑิตฟงธรรมแลว
ยอมมีจิตใจสงบ ฉันนั้น ๑๐๙

พอคามีทรัพยมาก มีพวกนอย
ละเวนทางที่มีภัย
คนรักชีวิตละเวนยาพิษ ฉันใด
บุคคลพึงละบาป ฉันนั้น ๑๑๐

ข. “ผูใด…ผูนั้น…” เชน

ผูใดทําบาปไวแลว
ละไดดวยการทําดี
ผูนั้นยอมสองโลกนี้ใหสวาง
เหมือนพระจันทรที่พนจากเมฆ ๑๑๑

ผูใดยับยั้งความโกรธที่เกิดขึ้นไดทันที
เหมือนสารถีหยุดรถที่กําลังแลนไวได
ผูนั้นไซรเราเรียกวา “สารถี”
สวนคนนอกนี้ไดชื่อเพียง “ผูถือเชือก” ๑๑๒

ผูใด ฆาสัตว พูดเท็จ ลักทรัพย
ประพฤติลวงเกินภรรยาของผูอ่ืน

                                                 
๑๐๙เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๙๕.
๑๑๐เร่ืองเดียวกัน, ๑๔๒.
๑๑๑เร่ืองเดียวกัน, ๒๐๓.
๑๑๒เร่ืองเดียวกัน, ๒๕๘.
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ดื่มสุราเมรัยเปนนิจศีล
ผูนั้นนับวาขุดรากถอนโคนตนเองในโลกนี้ทีเดียว,
ผูใดเลิกคิดเชนนั้นแลว
ผูนั้น ยอมไดรับความสงบใจ
ทั้งในกลางวันและกลางคืน ๑๑๓

ผูใดมี สัจจะ คุณธรรม ไมเบียดเบียน
สํารวม ขมใจ ฉลาด ปราศจากมลทินโทษ
ผูนั้นแล เรียกวา เถระ ๑๑๔

ผูใดปรารถนาสุขเพื่อตน
โดยการกอทุกขใหคนอื่น
ผูนั้นมักเกี่ยวพันดวยเวรไมรูส้ิน
ไมมีทางพนทางเวรไปได ๑๑๕

เมื่อไมมีปญญา ก็ไมมีความเพงพินิจ
เมื่อไมมีความเพงพินิจ ก็ไมมีปญญา
ผูใดมีทั้งความเพงพินิจ และปญญา
ผูนั้น นับวาอยูใกลนิพพาน ๑๑๖

ผูใดหมดกิเลส ไมยึดมั่นถือมั่น
ผูนั้นเราเรียกวา พราหมณ ๑๑๗

                                                 
๑๑๓เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๒๘๖-๒๘๗.
๑๑๔เร่ืองเดียวกัน, ๒๙๙-๓๐๐.
๑๑๕เร่ืองเดียวกัน, ๓๓๔.
๑๑๖เร่ืองเดียวกัน, ๔๒๓.
๑๑๗เร่ืองเดียวกัน, ๔๕๐.
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ผูใดตัดกิเลสเครื่องผูกพันไดหมดสิ้น
ไมหวาดกลัว หมดพันธะ
เปนอิสระจากเครื่องจองจําคือกิเลส
ผูนั้นเราเรียกวา พราหมณ ๑๑๘

ค. “ผูใด…ผูนี้…” เชน

ทานผูใดควบคุมอินทรีย คือ
ตา, หู, จมูก, ล้ิน, กาย, ใจ ได
เหมือนมาที่สารถีควบคุมไดอยางดี
ทานผูนี้หมดความไวตัว หมดกิเลส มั่นคง
ยอมเปนที่โปรดปรานแมกระทั่งของเทวดาทั้งหลาย ๑๑๙

ผูใดละบุญละบาปทุกชนิด
ครองชีวิตประเสริฐสุด
อยูในโลกมนุษยดวยปญญา
ผูนี้แลเรียกวา ภิกษุ ๑๒๐

๑.๔.๕.๒ ประโยคขนานความชนิดมีคําบางคําหรือกลุมคําบางกลุมซ้ํากัน ดังนี้

ที่ใดมีของรัก ที่นั่นมีโศก
ที่ใดมีของรัก ที่นั่นมีภัย
เมื่อไมมีของรักเสียแลว
โศกภัย ก็ไมมี ๑๒๑

                                                 
๑๑๘เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๔๕๑.
๑๑๙เร่ืองเดียวกัน, ๑๐๙.
๑๒๐เร่ืองเดียวกัน, ๓๐๕-๓๐๖.
๑๒๑เร่ืองเดียวกัน, ๒๔๖.
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ความไมประมาท เปนทางอมตะ
ความประมาท เปนทางแหงความตาย
ผูไมประมาท ไมมีวันตาย
ผูประมาท ถึงมีชีวิตอยูก็เหมือนคนตายแลว ๑๒๒

ไมพึงคบมิตรชั่ว
ไมพึงคบคนเลวทราม
พึงคบกัลยาณมิตร
พึงคบคนที่ดีเยี่ยม ๑๒๓

ในหมูมนุษย ผูจองเวรกัน
พวกเราไมจองเวรใคร
ชางอยูสบายจริงหนอ
ในหมูมนุษยผูเต็มไปดวยเวร
พวกเราอยูอยางปราศจากเวร,
ในหมูมนุษย ผูมีกิเลส
พวกเราหมดกิเลสแลว
ชางอยูสุขสบายจริงหนอ
ในหมูมนุษย ผูมีกิเลส
พวกเราอยูปราศจากกิเลส,
ในหมูมนุษย ผูมีความกระวนกระวาย
พวกเราไมกระวนกระวาย
ชางอยูเปนสุขสบายจริงหนอ
ในหมูมนุษย ผูมีความกระวนกระวาย
พวกเราอยูปราศจากความกระวนกระวาย ๑๒๔

                                                 
๑๒๒เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๒๕.
๑๒๓เร่ืองเดียวกัน, ๙๑.
๑๒๔เร่ืองเดียวกัน, ๒๒๙-๒๓๑.
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เมื่อไมมีปญญา ก็ไมมีความเพงพินิจ
เมื่อไมมีความเพงพินิจ ก็ไมมีปญญา
ผูใดมีทั้งความเพงพินิจ และปญญา
ผูนั้น นับวาอยูใกลนิพพาน ๑๒๕

ตัวอยางที่ยกมาทั้งหมดนี้แสดงใหเห็นวาการใชประโยคขนานความชวยทําใหประโยค
นาอานมากขึ้น เพราะประโยคจะมีความสอดคลองสละสลวยและมีจังหวะที่รับกัน อันเกิดจากคํา
วิเศษณที่ใชเชื่อมประโยค คําหรือกลุมคําที่ซ้ํากัน ประโยคบางประโยคยังมีลักษณะการลําดับเหตุ
และผลที่สัมพันธกันดวย

๒. การใชสัญลักษณ (Symbol)
การเปรียบเทียบโดยใชสัญลักษณมีคําจํากัดความไวหลายนัย เชน สัญลักษณหมายถึง

ส่ิงมีชีวิตหรือไมมีชีวิตซึ่งเปนตัวแทนหรือส่ิงแทนของอีกสิ่งหนึ่ง ตัวอยางเชน ตราชูคือสัญลักษณ
ของความยุติธรรม นกเขาคือสันติภาพ สิงโตคือกําลังและความกลาหาญ ฯลฯ โดยสัญลักษณอาจ
เปนที่รูจักทั่วไปหรือเปนสวนตัว เปนสากลหรือเฉพาะแหง ๑๒๖ ก็ได เปนการเปรียบเทียบที่กลาวถึง
ส่ิงหนึ่งแตหมายถึงอีกส่ิงหนึ่ง อองรี-ฟรองซัว-เดอเรนีเย ใหคําจํากัดความวา “สัญลักษณคือการ
เปรียบเทียบระหวางนามธรรมกับรูปธรรม ซึ่งหนึ่งในบรรดาศัพทที่ใชในการเปรียบเทียบไดรับการ
แนะนัยไมชัดเจน ไมบอกตรง ๆ” ๑๒๗

ยุวพาส ชัยศิลปวัฒนา ใหคําจํากัดความของคําวาสัญลักษณ หมายถึง “คําหรือวลีที่มี
ความหมายในตัวเองและในเวลาเดียวกันก็มีความหมายถึงสิ่งอื่น ๆ อีกหลายสิ่งนอกเหนือไปจาก
นั้น” ๑๒๘

ดังนั้น จึงอาจสรุปไดวาสัญลักษณ หมายถึง การกลาวถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดแตมีความหมาย
แฝงถึงสิ่งอื่น หรือเปนสิ่งที่ใชแทนอีกสิ่งหนึ่ง โดยไมมีคําเชื่อม สัญลักษณนั้นอาจเปนที่รูจักกันโดย
ทั่วไป หรือเปนสัญลักษณสวนตัวของผูเขียน

                                                 
๑๒๕เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๔๒๓.
๑๒๖ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพทวรรณกรรม อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตย-

สถาน, ๔๒๓.
๑๒๗เร่ืองเดียวกัน, ๔๒๕.
๑๒๘ยุวพาส ชัยศิลปวัฒนา, ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวรรณคดี, ๔๔.
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พุทธวจนะในธรรมบท ฉบับเสฐียรพงษ วรรณปก มีการใชสัญลักษณอยูมาก แตทั้งนี้
มักเปนสัญลักษณที่แปลตามนัยพระบาลีเปนสําคัญ การใหความหมายในวิทยานิพนธฉบับนี้อิง
หนังสือพระสูตรและอรรถกถาแปลเปนสวนใหญ

การใชสัญลักษณของเสฐียรพงษ วรรณปก มีทั้งสัญลักษณที่ผูอานตองตีความเอง และ
สัญลักษณที่ผูเขียนใหความหมายไว ดังนี้

๒.๑ การใชสัญลักษณชนิดผูอานตองตีความเอง ดังนี้

ในหมูมนุษยทั้งหลาย
นอยคนนักจักขามฝงไปได
สวนคนนอกนี้
ก็ไดแตวิ่งเลียบเลาะริมฝง ๑๒๙

บทนี้ใช “ฝง” (ปารคามี) เปนสัญลักษณแทนพระนิพพาน

จะมัวราเริง สนุกสนานกันทําไม
ในเมื่อโลกกําลังลุกเปนไฟอยูเนืองนิตย
พวกเธอถูกความมืดมิดปดบังตา
ไยไมแสวงหาแสงสวางกันเลา ๑๓๐

บทนี้ใช “ความมืดมิด” (อนฺธกาเรน) และ “แสงสวาง” (ปทีป) เปนสัญลักษณ โดยความ
มืดมิดแทนอวิชชา สวนแสงสวางแทนปญญา

บัดนี้ เธอแกดังใบไมเหลือง
ยมทูตกําลังเฝารออยู
เธอกําลังจะจากไปไกล
แตเสบียงเดินทางของเธอไมมี ๑๓๑

                                                 
๑๒๙เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๙๘.
๑๓๐เร่ืองเดียวกัน, ๑๗๑.
๑๓๑เร่ืองเดียวกัน, ๒๗๓.
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บทนี้ใช “เสบียง” (ปาเถยฺยํ) เปนสัญลักษณ หมายถึงบุญที่ส่ังสมไวเปนอันมาก เพื่อใช
สําหรับเดินทางไปในภพหนา

บัดนี้ เธอใกลจะถึงอายุขัยแลว
เธอยางเขาใกลสํานักพญามัจจุราชแลว
ท่ีพักระหวางทางของเธอก็ไมมี
เสบียงเดินทาง เธอก็ไมไดหาไว ๑๓๒

บทนี้ใช “ที่พักระหวางทาง” (อนฺตรา วาโส) และ “เสบียงเดินทาง” (ปาเถยฺยํ) เปน
สัญลักษณ ไมมีที่พักระหวางทางหมายถึงมนุษยมิอาจผัดผอนความตายได ๑๓๓ และเสบียงเดิน
ทางหมายถึงกุศลธรรม มีปญญา ๑๓๔ เปนตน ๑๓๕

เจริญภาวนาเถิด ภิกษุ อยามัวประมาท
อยาปลอยใจเวียนวนอยูแตในกามคุณ
อยาไดเผลอกลืนกินกอนเหล็กแดง
อยาปลอยใหความทุกขเผาผลาญเสียเอง
แลวมัวคร่ําครวญวา “โอ นี่ทุกขจริง ๆ” ๑๓๖

บทนี้ใช “กอนเหล็กแดง” (โลหคุฬํ) เปนสัญลักษณ หมายถึงการถูกไฟแผดเผาในนรก

                                                 
๑๓๒เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๒๗๕.
๑๓๓อรรถกถา พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ขุททกปาฐ-ธรรมบท-อุทาน-อิติวุตตกะ-

สุตตนิบาต เลม ๔๓ [CD-ROM], ๒๐๐๒. Abstract from : Free Tipitaka, ๑๑.
๑๓๔ความรูทัว่ ปรีชาหยัง่รูเหตผุล ความรูความเขาใจชดัเจน ความรูความเขาใจหยัง่แยก

ไดในเหตผุล ดชีัว่ คณุโทษ ประโยชนมใิชประโยชน เปนตน และรูทีจ่ะจดัแจง จดัสรร จดัการ, ความ
รอบรูในกองสงัขาร มองเหน็ตามความเปนจริง

๑๓๕มหามกุฎราชวิทยาลัย, พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม
ที่ ๑ ภาคที่ ๒ ตอนที่ ๔ (กรุงเทพ : มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๒๖), ๑๑-๑๒.

๑๓๖เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๔๒๒.
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ผูใดไมมีฝงนี้ หรือฝงโนน
หรือไมมีทั้งสองฝง
ไมมีความกระวนกระวายใจ เปนอิสระ
ผูนั้นเราเรียกวา พราหมณ ๑๓๗

บทนี้ใช “ฝง” เปนสัญลักษณ “ฝงนี้” (ปารํ) หมายถึง อายตนะภายใน ๖ อยาง “ฝงโนน”
(อปารํ) หมายถึง อายตนะภายนอก ๖ อยาง “ฝงทั้งสอง” (ปาราปารํ) หมายถึง ความไมยึดถือ ๑๓๘

เจาโงเอย ผมยาว หนังสัตว
จะมีประโยชนอะไรสําหรับเจา
ภายนอกเจาสะอาดสดใส
แตภายในเจารกรุงรัง ๑๓๙

บทนี้ใช “ภายนอก” (พาหิรํ) และ “ภายใน” (อพฺภนฺตรํ) เปนสัญลักษณ โดยภายนอก
หมายถึงรางกาย เสื้อผาเครื่องนุงหม การแตงกายที่สวยงาม ยอมไรประโยชน หากภายในคือจิตใจ
มีแตความสกปรกโสมม ทวมทนไปดวยธุลีกิเลส

ผูมีปญญาลึกซึ้ง หลักแหลม
ฉลาดเลือกทางผิดทางชอบ
บรรลุถึงจุดหมายปลายทางอันอุดม
เราเรียกวา พราหมณ ๑๔๐

บทนี้ใช “จุดหมายปลายทางอันอุดม” (อุตฺตมตฺถํ) เปนสัญลักษณ หมายถึง “พระ
นิพพาน” ฉบับนี้ถอดความตางจากฉบับพระสูตรและอรรถกถาแปล กลาวคือฉบับพระสูตรและ
อรรถกถาแปล ถอดความ “อุตฺตมตฺถํ อนุปฺปตฺตํ” วาผูบรรลุประโยชนอันสูงสุด แตฉบับนี้ใชวา
“บรรลุถึงจุดหมายปลายทางอันอุดม”

                                                 
๑๓๗เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๔๓๙.
๑๓๘มหามกุฎราชวิทยาลัย, พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม

ที่ ๑ ภาคที่ ๒ ตอนที่ ๔, ๔๒๘-๔๒๙.
๑๓๙เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท,๔๔๘.
๑๔๐เร่ืองเดียวกัน, ๔๕๗.
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ผูขามสงสารวัฏ และโมหะ
อันเปนทางหลมที่ขามไดแสนยากนี้
ลุถึงฝงโนน เปนนักกรรมฐาน
หมดตัณหา หมดความสงสัย
หมดความยึดมั่น บรรลุนิพพาน
เราเรียกวา พราหมณ ๑๔๑

บทนี้ใช “(ผูลุถึง)ฝงโนน” (ปารคโต) เปนสัญลักษณ หมายถึง “พระนิพพาน”

ภิกษุ เธอจงวิดน้ําออกจากเรือนี้
เมื่อวิดน้ําออกหมดแลว เรือจักแลนเร็ว
ทําลายราคะ โทสะ (โมหะ) เสียแลว
เธอจักไปถึงพระนิพพาน ๑๔๒

บทนีใ้ช “เรือทีม่นี้าํ” (นาว)ํ เปนสญัลกัษณ โดยหมายถงึดวงจติของสตัวทีม่กีเิลสครอบงาํ
เมือ่สัตววดิน้าํจากเรือคอืขจดักเิลสออกไปจากจติใจได ทาํลายราคะ โทสะ และโมหะใหหมดได ยอม
เขาถงึพระนพิพาน

เมื่อไมพบนายชางผูสรางเรือน
เราไดเวียนวายตายเกดิ
ในสงสารนับชาติไมถวน
การเกิดแลวเกิดอีกเปนทุกข,
นายชางเอย บัดนี้เราพบทานแลว
ทานจะสรางเรือนไมไดอีก
จันทัน อกไก เราทําลายหมดแลว
จิตของเราบรรลุนิพพาน
หมดความทะยานอยากแลว ๑๔๓

                                                 
๑๔๑เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๔๖๘.
๑๔๒เร่ืองเดียวกัน, ๔๒๐.
๑๔๓เร่ืองเดียวกัน, ๑๗๘-๑๗๙.
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บทนี้ใช “นายชางผูสรางเรือน” (คหการํ-คหการก) “จันทัน” (ผาสุกา) “อกไก” (คหกูฏํ)
[คหกูฏํ แปลวาอกไกหรือชอฟาก็ได] เปนสัญลักษณ โดยนายชางผูสรางเรือนหมายถึงตัณหาอัน
เปนสาเหตุหลักของการเวียนวายตายเกิด จันทันหมายถึงกิเลส อกไกหมายถึงอวิชชา ๑๔๔

พราหมณฆามารดา ฆาบิดา
ฆาขัตติยราชอีกสององค
ทําลายรัฐ พรอมทั้งผูครองรัฐเสียแลว
ยอมสัญจรไป อยางไรทุกข ๑๔๕

บทนีใ้ช “มารดา” (มาตร)ํ “บดิา” (ปตร)ํ “ขัตตยิราช ๒ พระองค” (ราชาโน เทวฺ จ ขตตฺเิย)
“รัฐ” (รฏฐ)ํ และ “ผูครองรฐั” (สานจุรํ) เปนสญัลกัษณ โดยมารดาหมายถงึตณัหา บดิาหมายถงึ
อัสมมิานะ (การถอืตัววานีฉั่น นีก่ ูกเูปนนัน่เปนนี,่ การถอืเราถอืเขา) ขัตตยิราช ๒ พระองคหมายถงึ
สัสสตทฏิฐ ิ (ความเหน็วาเทีย่ง ตายแลวไมสูญ) และอจุเฉททฏิฐ ิ (ความเหน็วาไมเทีย่ง ตายแลวสญู)
รัฐหมายถงึอายตนะ ๑๒ (อายตนะภายใน ๖ คอื ตา ห ูจมกู ล้ิน กาย ใจ อายตนะภายนอก ๖ คอื รูป
เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ ธรรมารมณ) ผูครองรฐั ๑๔๖ หมายถงึความกาํหนดั ๑๔๗

พราหมณฆามารดา ฆาบิดา
ฆากษัตริย ผูคงแกเรียนอีกสององค
ทําลายทางเดินหาสายของพยัคฆราย
ยอมสัญจรไป อยางปลอดภัย ๑๔๘

บทนี้ใช “มารดา” (มาตรํ) “บิดา” (ปตรํ) “กษัตริยผูคงแกเรียน ๒ พระองค” (ราชาโน
เทฺว จ โสตฺถิเย) “ทางเดิน ๕ สายของพยัคฆราย” (เวยฺยคฺฆปฺจมํ) เปนสัญลักษณ โดยมารดา

                                                 
๑๔๔มหามกุฎราชวิทยาลัย, พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม

ที่ ๑ ภาคที่ ๒ ตอนที่ ๓ (กรุงเทพ : มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๒๖), ๑๗๙-๑๘๐.
๑๔๕เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๓๓๗.
๑๔๖อรรถกถาวา “เจาพนักงานเก็บสวย”
๑๔๗มหามกุฎราชวิทยาลัย, พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม

ที่ ๑ ภาคที่ ๒ ตอนที่ ๔, ๑๖๖.
๑๔๘เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๓๓๘.
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หมายถึงตัณหา บิดาหมายถึงอัสมิมานะ พระราชาผูคงแกเรียนทั้งสองหมายถึงสัสสตทิฏฐิและ
อุจเฉททิฏฐิ ทางเดิน ๕ สายของพยัคฆรายหมายถึงนิวรณ ๕ ประการ (๑. กามฉันทะ ความพอใจ
ในสัมผัส ๒. พยาบาท ความโกรธ ๓. ถีนมิทธะ ความงวง ๔. อุทธัจจกุกกุจจะ ความคิดฟุงซาน   
๕. วิจิกิจฉา ความลังเลสงสัย) ๑๔๙

๒.๒ การใชสัญลักษณที่ผูเขียนใหความหมายไว คือ สัญลักษณที่ผูเขียนใหความหมายของ
สัญลักษณนั้น ๆ ไวในวงเล็บ ดังนี้

ดวยความขยัน ดวยความไมประมาท
ดวยความสํารวมระวัง และดวยการขมใจตนเอง
ผูมีปญญาควรสรางเกาะ (ท่ีพึ่ง) แกตน
ที่หวงน้ํา (กิเลส) ไมสามารถทวมได ๑๕๐

บทนี้ใชสัญลักษณ ๒ อยาง คือ เกาะ และ หวงน้ํา (โอโฆ) โดยเกาะเปนสัญลักษณ
หมายถึง “ที่พึ่งพิงอันเกิดจากการมีปญญา” และ หวงน้ําเปนสัญลักษณแทน “กิเลสที่ทวมจิตใจ
มนุษยใหจม”

มฤตยูฉุดคราคนผูมัวเก็บดอกไม (กามคุณ)
มีใจเกี่ยวของอยูในกามคุณไป
เหมือนหวงน้ําใหญหลากมา
พัดพาเอาชาวบานผูหลับไหลไป ๑๕๑

บทนี้ใช “ดอกไม” (ปุปฺผา) เปนสัญลักษณหมายถึงกามคุณ ๕ คือ รูป เสียง กลิ่น รส
และโผฏฐัพพะ (สัมผัสทางกาย) ที่นาใคร นาพอใจ ๑๕๒ อันเปนสิ่งที่มนุษยมัวเพลิดเพลินประมาท
อยู และตองถูกความตายฉุดคราไปไมรูจบส้ิน
                                                 

๑๔๙อรรถกถา พระสุตันตปฎก ขุททกนิกาย ขุททกปาฐ-ธรรมบท-อุทาน-อิติวุตตกะ-สุตต
นิบาต เลม ๔๒ [CD-ROM], ๒๐๐๒. Abstract from : Free Tipitaka, ๑๖๗-๑๖๘.

๑๕๐เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๒๙.
๑๕๑เร่ืองเดียวกัน, ๕๖.
๑๕๒พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสนฉบับประมวลศัพท [Online],

accessed ๑๑ February ๒๕๔๗. Available from http://www.dhammalife.com/chamma
/vocab/
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ผูที่มัวเก็บดอกไม (กามคุณ) เพลินอยู
มีจิตใจของอยูแตในกามคุณไมรูจักอิ่ม
มักตกอยูในอํานาจมฤตยู ๑๕๓

บทนี้ใช “ดอกไม” (ปุปฺผา) เปนสัญลักษณหมายถึงกามคุณ ๕ คือ รูป เสียง กลิ่น รส
และโผฏฐัพพะ (สัมผัสทางกาย) ที่นาใคร นาพอใจ ๑๕๔ อันเปนสิ่งที่มนุษยมัวเพลิดเพลินประมาท
อยู และทําใหมนุษยตองตกอยูในอํานาจแหงความตาย คือ การเวียนวายตายเกิดอยูรํ่าไป

ผูประพฤติตามคําสั่งสอนที่ตรัสดีแลว
ยอมขามอาณาจักรพญามาร
ที่ขามไดแสนยาก
ไปถึงอีกฝงหนึ่ง (คือพระนิพพาน) ๑๕๕

บทนี้ใช “ฝง” (ปาร) เปนสัญลักษณหมายถึงพระนิพพาน อันบุคคลพึงขามไปถึงไดดวย
การปฏิบัติตามคําสอนของพระสุคตเจา

บัณฑิตพึงละธรรมดํา (บาป)
สรางสมธรรมขาว (บุญ)
เมื่อละบานเรือนมาถือเพศบรรพชิตแลว
ก็ควรยินดีในความสงัดวิเวก
ซึ่งยากที่คนธรรมดาจะยินดีได ๑๕๖

บทนี้ใช “ธรรมดํา” (กณฺห) และ “ธรรมขาว” (สุกฺก) เปนสัญลักษณ โดยธรรมขาวหมาย
ถึงกุศลธรรม และธรรมดําหมายถึงอกุศลธรรม

                                                 
๑๕๓เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๕๗.
๑๕๔พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสนฉบับประมวลศัพท [Online],

accessed ๑๑ February ๒๕๔๗. Available from http://www.dhammalife.com/chamma
/vocab/

๑๕๕เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๙๙.
๑๕๖เร่ืองเดียวกัน, ๑๐๐.
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ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงถางปา (ราคะ)
แตอยาตัดตนไม (จริง ๆ) ภัยยอมเกิดจากปา (ราคะ)
พวกเธอทําลายปา และพุมไมเล็ก ๆ (ราคะ) ไดแลว
จักเปนผูไมมีปา (ราคะ) ๑๕๗

บทนี้ใช “ปา” (วนํ) เปนสัญลักษณแทนราคะ เมื่อภิกษุทําลายราคะทั้งนอยใหญเสียได
ยอมเขาถึงความเปนผูปราศจากราคะ

แนนอนทีเดียว คนที่ฝกตนได
ยอมอาศัยรางที่ฝกฝนดีแลวนั้น
เปนพาหนะนําไปสูท่ี ๆ ไมเคยไป (นิพพาน)
ซึ่งยานภายนอกเหลานั้น พาไปไมไดเลย ๑๕๘

บทนี้ใช “ที่ ๆ ไมเคยไป” (อคตํ ทิสํ) เปนสัญลักษณ หมายถึง พระนิพพาน อันบุคคลผู
ฝกตนแลว คือ ผูหมดพยศ มีปญญา ยอมไปสูทิศที่ยังไมเคยไป (นิพพาน)

เมื่อใดพราหมณขามถึงฝงโนน (นิพพาน)
ดวยการปฏิบัติธรรมท้ังสอง (สมถะและวิปสนา)
เมื่อนั้นเครื่องผูกพันทั้งปวง
ของเขาผูรูจริงยอมส้ินไป ๑๕๙

บทนี้ใช “ฝงโนน” (ปารํ) “เครื่องผูกพัน” (สพฺเพ สํโยคา) เปนสัญลักษณ โดยฝงโนน
หมายถึงพระนิพพาน เครื่องผูกพันหมายถึงกิเลส

ผูที่ตัดชะเนาะ (ความโกรธ) เชือกหนัง (ตัณหา)
เชือกปาน (ความเห็นผิด) พรอมทั้งอนุสัยกิเลส
ถอดล่ิมสลัก (อวิชชา) รูแจงอริยสัจแลว
เราเรียกวา พราหมณ ๑๖๐

                                                 
๑๕๗เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๓๒๓.
๑๕๘เร่ืองเดียวกัน, ๓๗๐.
๑๕๙เร่ืองเดียวกัน, ๔๓๘.
๑๖๐เร่ืองเดียวกัน, ๔๕๒.
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บทนีใ้ช “ชะเนาะ” (นทธฺ)ึ “เชอืกหนงั” (วรตตฺา) “เชอืกปาน” (สนทฺาน)ํ และ “ล่ิมสลัก”
(ปลิฆ)ํ เปนสญัลกัษณ โดยชะเนาะหมายถงึความโกรธ เชอืกหนงัหมายถงึตณัหา เชอืกปานหมายถงึ
ความเหน็ผดิ และลิม่สลักหมายถงึอวชิชา ผูทีป่ราศจากความโกรธ ตณัหา ความเปนมจิฉาทฏิฐิ
และอวชิชาไดแลว ยอมเปนพราหมณแทจริง ๑๖๑

๓. การใชสัมผัส (rhyme)
การสงสัมผัส (rhyme) หมายถึง ความเหมือนกันของเสียงหรือการเกิดเสียงคลองจอง

ระหวางคํา ๒ คํา เชน old/cold; foam/dome; dusky/husky อีกลักษณะหนึ่งคือ คําที่มีพยางคไม
เทากัน แตเสียงพยางคทายเปนเสียงเดียวกันก็สามารถเรียกวาสัมผัสเชนกัน เชน rend/befriend;
order/recorder ๑๖๒ การสงสัมผัสนี้ประกอบไปดวยสัมผัสสระ และสัมผัสอักษร

สัมผัสสระ (rhyme) หมายถึงการซ้ําเสียงสระของคําตั้งแต ๒ คําขึ้นไป และสัมผัสอักษร
(alliteration) หมายถึง การเลนคําโดยซ้ําเสียงพยัญชนะ

พุทธวจนะในธรรมบทมีทั้งสัมผัสอักษรและสัมผัสสระ แตสัมผัสที่ใชมากคือสัมผัสสระ
ดังตอไปนี้

คนทั่วไปมักนึกไมถึงวา ตนกําลังพินาศ
เพราะวิวาททุมเถียงกัน
สวนผูรูความจริงเชนนั้น
ยอมไมทะเลาะกันอีกตอไป ๑๖๓

บทนี้สงสัมผัสสระระหวางวรรค คือ พินาศ-วิวาท , กัน-นั้น-กัน และสัมผัสอักษร คือ
ทุม-เถียง

                                                 
๑๖๑มหามกุฎราชวิทยาลัย, พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เลม

ที่ ๑ ภาคที่ ๒ ตอนที่ ๔, ๔๖๐.
๑๖๒ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพทวรรณกรรม อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตย-

สถาน, ๓๖๘.
๑๖๓เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๘.
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คนที่มีกิเลสครอบงําใจ
ไรการบังคับตนเองและไรสัตย
ถึงจะครองผากาสาวพัสตร
ก็หาคูควรไม ๑๖๔

บทนี้สงสัมผัสสระ คือ ใจ-ไร , สัตย-(กาสาว) พัสตร

เรือนที่มุงไมเรียบรอย
ฝนยอมไหลยอยเขาได
ใจที่ไมอบรมฝกหัด
ราคะกําหนัดยอมครอบงํา ๑๖๕

บทนี้สงสัมผัสสระ คือ “รอย-ยอย” “หัด-กําหนัด” สวนรูปสระระหวางบรรทัดที่ ๒
และ ๓ คือ “ได-ไม” การออกเสียงตางกันเปนยาวและสั้น จึงไมนับเปนสงสัมผัสสระ

จะมัวราเริง สนุกสนานกันทําไม
ในเมื่อโลกกําลังลุกเปนไฟอยูเนืองนิตย
พวกเธอถูกความมืดมิดปดบังตา
ไยไมแสวงหาแสงสวางกันเลา ๑๖๖

บทนี้สงสัมผัสสระ คือ “ทําไม-ใน” , “นิตย-มืดมิด-ปด” , “ตา-หา”

กระดูกเหลานี้ มีสีขาวเหมือนสีนกพิราบ
ไมเปนที่ตองการของใคร ๆ
ดุจน้ําเตาในฤดูสารท
ดูแลวไมนาปรารถนายินดี ๑๖๗

บทนี้สงสัมผัสสระ คือ “ใคร-ใน” , “สารท-ปรารถนา”

                                                 
๑๖๔เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๑๑.
๑๖๕เร่ืองเดียวกัน, ๑๕.
๑๖๖เร่ืองเดียวกัน, ๑๗๑.
๑๖๗เร่ืองเดียวกัน, ๑๗๔.
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เหลาเทวดายอมรักธีรชน
ผูขวนขวายในกรรมฐาน
ยินดีในนิพพานอันสงบ
มีสติและรูแจงจบสัจธรรม ๑๖๘

บทนี้สงสัมผัสสระ คือ “ธีรชน-ขวนขวาย” , “กรรมฐาน-นิพพาน”  , “สงบ-จบ”

ไมวารายใคร
ไมกระทบกระทั่งใคร
ระมัดระวังในปาติโมกข
บริโภคพอประมาณ
อยูในสถานสงัด
ฝกหัดจิตใหสงบ
นี้คือคําสอนของพระพุทธเจาทั้งหลาย ๑๖๙

บทนี้สงสัมผัสสระ คือ “ใคร-ใน” , “ปาติโมกข-บริโภค” , “ประมาณ-สถาน” , “สงัด-หัด”

พระอนาคามีผูใฝพระนิพพาน
สัมผัสผานผลสามดวยใจ
หมดปฏิพัทธรักใครในกาม
จึงไดสมญานามวา “ผูทวนกระแส” ๑๗๐

บทนี้สงสัมผัสสระ คือ “นิพพาน-ผาน” , “ใจ-ใคร-ใน” , “กาม-นาม“ และสัมผัสอักษร
คือ (สัม)ผัส-ผาน-ผล

บุรุษผูจากไปนาน
เมื่อกลับมาจากไพรัชสถานโดยสวัสดี
ญาติ และมิตรสหายยอมยินดีตอนรับ ๑๗๑

บทนี้สงสัมผัสสระ คือ “นาน-สถาน” และสัมผัสอักษร คือ ยอม-ยิน(ดี)

                                                 
๑๖๘เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๒๑๓.
๑๖๙เร่ืองเดียวกัน, ๒๑๕-๒๑๗.
๑๗๐เร่ืองเดียวกัน, ๒๕๒.
๑๗๑เร่ืองเดียวกัน, ๒๕๓.
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ผูใดละบุญละบาปทุกชนิด
ครองชีวิตประเสริฐสุด
อยูในโลกมนุษยดวยปญญา
ผูนี้แลเรียกวา ภิกษุ ๑๗๒

บทนี้สงสัมผัสสระ คือ “ชนิด-ชีวิต” , “สุด-มนุษย” , “ปญญา-วา”

ภิกษุเอย เพียงมีศีลาจารวัตร
เพียงมีภูมิปริยัติคงแกเรียน
เพียงพากเพียรปฏิบัติจนไดฌาน
เพียงอยูในสถานสงบสงัด
ถาขจัดกิเลสไมไดหมด เธออยานิ่งนอนใจ
วา เธอไดรับสุขในบรรพชา
ที่สามัญชนทั่วไปมิไดสัมผัส ๑๗๓

บทนี้สงสัมผัสสระ คือ “จารวัตร-ปริยัติ” , “เรียน-เพียร” , “ฌาน-สถาน” , “สงัด-ขจัด” ,
“บรรพชา-สามัญ”

ผูตั้งใจระงับความคิดฟุงซาน
เจริญอสุภกรรมฐานวิธี มีสติทุกเวลา
จักขจัดตัณหาหมดสิ้นไป
ทําลายเครื่องผูกของมาร ๑๗๔

บทนี้สงสัมผัสสระ คือ “ซาน-กรรมฐาน” , “วิธี-มี” , “เวลา-ตัณหา”

จากตัวอยางที่ยกมานี้แสดงใหเห็นวาการสงสัมผัสที่เดนชัด ใน “พุทธวจนะในธรรมบท”
ฉบับ เสฐียรพงษ วรรณปก คือ การสงสัมผัสประเภทสัมผัสสระ แมการแปลคาถาไมไดแปลใหเปน
รอยกรอง แตมีการสงสัมผัสสระที่ไพเราะ ทําใหจดจําไดงาย ตามลักษณะที่ปรากฏทั้งหมดนี้เอง
ชวยใหพุทธวจนะในธรรมบทฉบับนี้ เปนที่นิยมของคนโดยทั่วไป

                                                 
๑๗๒เสฐียรพงษ วรรณปก, พุทธวจนะในธรรมบท, ๓๐๖.
๑๗๓เร่ืองเดียวกัน, ๓๐๙.
๑๗๔เร่ืองเดียวกัน, ๓๙๘-๓๙๙.
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บทท่ี ๕

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ

พระธรรมบทเปนพระพุทธวจนะ ซึ่งพระธรรมสังคาหกาจารยไดนําจากพระสูตรตาง ๆ
มารวบรวมไวเปนหมวดหมู ในสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ตอมาเชื่อกันวาพระพุทธโฆษาจารยเปนผู
แตงอรรถกถาเพื่ออธิบายที่มาของคาถาเหลานั้น

พระธรรมบทเปนคัมภีรบาลีเลมแรกที่ไดแปลเปนภาษาอังกฤษจึงเปนที่รูจักกันอยาง
แพรหลายในประเทศยโุรป หลงัจากนัน้กไ็ดแปลเปนภาษาตาง ๆ อีกมากมาย ในสวนของภาษาไทย
ปรากฏวามกีารแปลพระธรรมบทหลายรปูแบบ ทัง้แปลเฉพาะคาถา แปลคาถาประกอบอรรถกถา
และรปูแบบอืน่ ๆ ซึง่มทีัง้หมดไมต่าํกวา ๒๔ สํานวน สํานวนทีเ่ปนทีน่ยิมมากทีสุ่ดคอืสํานวนของ   
เสฐยีรพงษ วรรณปก ซึง่มกีารตพีมิพฉบับสมบูรณถงึ ๙ ครัง้ ผูเขยีนวทิยานพินธจงึไดนาํสาํนวนนี้
มาศกึษาเพือ่วเิคราะหวาเหตใุดจงึเปนทีน่ยิม

ผูเขยีนวทิยานพินธไดศกึษาดานเนือ้หาคาํสอนและวธิกีารนาํเสนอ ผลการศกึษาพบวา
เนือ้หาคาํสอนของพระธรรมบททั้ง ๒๖ หมวดอาจแบงคําสอนไดเปน ๒ กลุม คือ คําสอนที่สอน
พระสงฆและคําสอนที่ฆราวาสควรนํามาประยุกตใช

คาํสอนทีส่อนพระสงฆแบงได ๓ เร่ือง ไดแก ๑. คาํสอนเกีย่วกบัความประพฤตทิีเ่หมาะสม
๒. คําสอนเกี่ยวกับการละสังโยชน พบเพียง ๘ ขอ จากสังโยชนทั้งสิ้น ๑๐ ขอ คือ สักกายทิฐิ
วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส กามฉันทะ ปฏิฆะ มานะ อุทธัจจะ และอวิชชา ไมปรากฏคําสอนเกี่ยว
กับรูปราคะ และอรูปราคะ  ๓. คําสอนเกี่ยวกับความไมประมาท

สวนเนือ้หาคาํสอนทีฆ่ราวาสควรนาํมาประยกุตใช แบงไดเปน ๔ เร่ือง ไดแก ๑. คาํสอน
เร่ืองกฎแหงกรรม ๒. คาํสอนทีส่อดคลองกบัหวัใจพระศาสนา ซึง่ไดแก คาํสอนเพือ่ใหละเวนความชัว่
คาํสอนเพือ่ใหทาํแตความด ี คาํสอนเพือ่ทาํจติใจใหบริสุทธิ ์ ๓. คาํสอนเกีย่วกบัความประพฤตสิวน
บคุคลทีเ่นนเรือ่งกจิทีต่นพงึทาํ และความประพฤตอ่ืิน ๆ ๔. คาํสอนเกีย่วกบัการมปีฏิสัมพนัธกบัผูอ่ืน
ทีเ่นนเรือ่งการคบคน

วธิกีารนาํเสนอเนือ้หาใน “พทุธวจนะในธรรมบท” ฉบับพมิพครัง้ที ่ ๙ ของ เสฐยีรพงษ
วรรณปก กลาวโดยสรปุไดวามทีัง้สิน้ ๓ ประเภท ไดแก ๑. การใชภาพพจนซึง่ม ี๔ ชนดิ ไดแก การใช
อุปลักษณ การใชอุปมาซึง่มขีอนาสงัเกตวามกีารใชอุปมาทีไ่มมคีาํเชือ่มดวย นอกจากนั้นสิ่งที่นํา
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มาเปรียบอาจแบงไดเปน ๒ ประเภท คือ การเปรียบกับวิถีชีวิตของมนุษย และการเปรียบกับธรรม
ชาติ การใชภาวะแยงซึง่ทาํใหความเปรยีบชดัขึน้ เขาใจความชดัเจนขึน้ และการกลาวซ้าํทาํใหเกดิการ
เนน แบงไดเปนซ้าํคาํ ซ้าํกลุมคํา ซ้าํประโยค และการกลาวซ้าํชนดิประโยคขนานความ ๒. การใช
สัญลกัษณทาํใหเร่ืองนาสนใจ ชวนใหตคีวาม ๓. การใชสัมผัสพบวามกีารใชสัมผัสสระเปนสวนใหญ

กลาวโดยสรปุไดวา “พทุธวจนะในธรรมบท” ฉบับพมิพคร้ังที ่๙ ของ เสฐยีรพงษ วรรณปก
เปนทีน่ยิมของบคุคลทัว่ไปอยางแพรหลาย ดวยเหตผุลดงัตอไปนี ้คอื

๑. มเีนือ้หาคาํสอนทีด่ ีเหลาพทุธบรษิทั ทัง้บรรพชติและฆราวาส สามารถนาํไปประยกุต
ใชไดตามฐานะของตน เพือ่ประโยชนในการดาํรงเพศบรรพชติหรอืฆราวาสอยางมคีวามสขุ

๒. มีวิธีการนําเสนอที่ชวยเสริมใหเนื้อหามีความโดดเดน และการใชภาษาที่สละสลวย
มีจังหวะก็ชวยใหผูอานจดจําเนื้อหาคําสอนไดงาย

ขอเสนอแนะ
อาจใชแนวการศึกษา “พุทธวจนะในธรรมบท” ฉบับ เสฐียรพงษ วรรณปก ศึกษา

วรรณกรรมคําสอนเรื่องอื่น เชน โลกนีติไตรพากษ อิทธิพลของคําสอนในพระธรรมบทที่มีตอ
วรรณกรรมคําสอนของไทย ธรรมบทสํานวนอื่น ๆ
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๒๕๑๕.
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คณาจารยมหาธาตุวิทยาลัย. ธรรมบทสงเคราะห หรือ แนะวิธีแปลธรรมบทบั้นปลาย. นครหลวงฯ :
โรงพิมพธรรมบรรณาคาร, ๒๕๑๕.

คาถาพระธรรมบทคาํกลอน. พระนคร : โรงพมิพการศาสนา, ๒๕๐๔. (อนสุรณในงานฉลองพระ ชนมายุ
๗๒ พรรษา สมเดจ็พระอรยิวงศาคตญาณ สมเดจ็พระสงัฆราช ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๐๔).

จําลอง สารพัดนึก. พระธรรมบท ๔ ภาษา (บาลี, สันสกฤต, ไทย, อังกฤษ). กรุงเทพ : โรงพิมพมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว, พระบาทสมเด็จพระ. ประชุมโคลงสุภาษิตในพระบาทสมเด็จพระจุลจอม-
เกลาเจาอยูหัว. กรุงเทพ : สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ, ๒๕๔๒.

ฉ.ฉินนมล [นามแฝง]. นิทานธรรมบท. กรุงเทพ : เคล็ดไทย, ๒๕๓๕.
ไชย ณ พล. พระไตรปฎกฉบับคูมือนักปฏิบัติ : พระพุทธเจาสอนกรรมฐาน. กรุงเทพ : สถาบันธรรม

ธิปไตย, ม.ป.ป.
_________. พระราชนิพนธภาษิตในรัชกาลที่ ๕. กรุงเทพ : เคล็ดไทย, ๒๕๓๘.
ญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก, สมเด็จพระ. ธรรมดุษฎี. กรุงเทพ : สอง

ศยาม, ๒๕๓๗.
_________. พระพุทธเจาทรงสอนอะไร. กรุงเทพ : สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย , ๒๕๒๗.

(พมิพเผยแพรเพือ่ถวายพระราชกศุลแดสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนน ี ในวโรกาส
ทีท่รงเจรญิพระชนมายคุรบ ๘๔ พรรษา).

เดชาดิศร, สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยา. โคลงโลกนิติ.  พระนคร : กรมศิลปากร,
๒๕๐๕.

ถิ่น รัติกนก. พระธรรมบท/แปลจากภาษาอังกฤษเกี่ยวกับยมกธรรมบท. เชียงใหม : วัดตโปทาราม,
๒๕๒๖.

ทินกร ทองเสวต. นิทานธรรมบท. พระนคร : โรงพิมพประยูรวงศ, ๒๕๑๖.
ธนรัชฏ ศิริสวัสด์ิ. “การใชประโยค.” ใน เอกสารการสอนชุดวิชา ภาษาไทย ๖ (การเขียนสําหรับ

ครู), ๑๒๑-๒๐๕. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๒๙.
ธรรมบทวิจารณ. พระนคร: โรงพิมพ ลูก ส.ธรรมภักดี, ๒๕๑๑.
ธรรมบทไตรพากย. พระนคร : โรงพิมพไท, ๒๔๖๗.
ธรรมบทแปลยกศัพท. พระนคร : บรรณาคาร, ม.ป.ป.
ธัมมบท บั้นปลาย. กรุงเทพ : โรงพิมพไท, ร.ศ. ๑๒๘.
ธัมมปทัฎฐกถา บั้นตน. พระนคร : โรงพิมพไท, ร.ศ. ๑๓๐-๑.
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ธัมมสโมสรณวิเสส : คาถาธัมมบทไตรพากย. พระนคร : โรงพิมพไท, ๒๔๖๓.
ธัมมสโมสรณวิเสส ธัมมบทหมวดสี่ ปุปปผวัคค หมวดดอกไม. ม.ป.ท. : ม.ป.ป.
นพดล  พิมพลา. พุทธปรัชญาฝายเถรวาท. กรุงเทพ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๒๓.
นิตยา กาญจนวรรณ. วรรณกรรมอยุธยา. กรุงเทพ : วัชรินทร, ๒๕๒๕.
นิยะดา เหลาสุนทร. โคลงโลกนิติ : การศึกษาที่มา=Study of the background and sources of

Khlong Lokaniti. พิมพคร้ังที่ ๓. กรุงเทพ : แมคําผาง, ๒๕๔๒.
บุญมี พิมพโพธิ์ และ สม แฝงศรีคํา. ธรรมบทวิจารณ ภาค ๑-๘ : ตําราชุดพิเศษชวยเรียนภาษา

บาลีดวยตนเอง. กรุงเทพ : โรงพิมพลูก ส.ธรรมภักดี, ๒๕๑๑-๒๕๒๐.
บุษบา ประภาสพงศ และคนอื่น ๆ, บรรณาธิการ. ประชุมสุภาษิตพระรวง. กรุงเทพ : สถาบันภาษา

ไทย กรมวิชาการ, ๒๕๔๒.
ประชุมพระราชปุจฉา. กรุงเทพ : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๑๖. (ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดพิมพ

ถวายสมเด็จพระญาณสังวร ฉลองชนมายุ ๖๐ ทัศ ๓ ตุลาคม ๒๕๑๖).
ปยะ นับถือเนตร. อนุสรณในงานพระราชทานเพลิงศพ นายปยะ (อูด) นับถือเนตร ณ วัดมกุฎ

กษัตริยาราม วันพฤหัสที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕. พระนคร : โรงพิมพรวมมิตรไทย,
๒๕๑๕.

เปล้ือง ณ นคร. ตําราเรียงความชั้นสูง. พิมพครั้งที่ ๗. กรุงเทพ : บริษัท ไทยวัฒนาพานิช จํากัด,
๒๕๐๗.

พจนสุนทร, พระยา. อักขรานุกรมธรรมบท. พระนคร : โรงพิมพไท, ๒๔๖๔.
พจนสุนทร (เรือง อติเปรมานนท), พระยา. อักขรานุกรมธรรมบท. ม.ป.ท. : ม.ป.ป.
พระธรรมบทความเรียง : บรรยายเรื่องพระธรรมบท ภาคคํารบ ๔ หมวดบัณฑิตพรอมทั้งชาดก

แซก. กรุงเทพ : โรงพิมพไทย, ๒๔๕๘.
พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสนฉบับประมวลธรรม. พิมพคร้ังที่ ๑๐. กรุงเทพ

: ส่ือตะวัน, ๒๕๔๕.
พระธรรมโมลี (สมศักดิ์ อุปสโม). งานวิจัยการศึกษาเชิงวิเคราะห พระคาถาธรรมบท. นครปฐม :

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครปฐม, ๒๕๔๕.
พระมหาถวัลย ติโก, พระครูสมุหอาจินต ธมฺมจิตฺโต และ เจาหนาที่ธัมมวิโมกข. สวดมนตแปล.

พิมพคร้ังที่ ๑๕. อุทัยธานี : วัดทาซุง, ๒๕๔๖.
พระมหาสังเวย ธมฺมเนตฺติโก. แตงตามธรรมบท : ประกอบการศึกษาวิชาแปลไทยเปนมคธสําหรับ

ชั้นประโยค ป.ธ. ๔. กรุงเทพ : สํานักเรียนวัดปากน้ํา ภาษีเจริญ, ๒๕๓๕.
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พระมหาสําเนียง เลื่อมใส. “การศึกษาเปรียบเทียบธรรมบทและภควัทคีตา.” วิทยานิพนธปริญญา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสันสกฤต ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๔.

พระราชพรหมยาน. มิลินทปญหา. พิมพครั้งที่ ๔. กรุงเทพ : เยลโลการพิมพ, ๒๕๓๖.
_________. ลูกรักพอ ๒. อุทัยธานี : วัดทาซุง จ.อุทัยธานี, ๒๕๔๖.
_________. สังโยชน ๑๐. พิมพครั้งที่ ๗. กรุงเทพ : เยลโลการพิมพ, ๒๕๔๖.
พระราชวรมุนี. พุทธธรรม. พิมพคร้ังที่ ๓. กรุงเทพ : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๒๙.
พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสนฉบับประมวลศัพท. พิมพคร้ังที่ ๓.

กรุงเทพ : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๒๘.
พระศรีสุทธิพงศ. ธรรมบทสําหรับชาวบาน. กรุงเทพ : วัดชนะสงคราม, ม.ป.ป.
พระศาสนโศภณ (แจม), ปรารภนํา. ธรรมสมบัติ หมวด ๑๒ คาถาธรรมบทแปล. พิมพคร้ังที่ ๘.

พระนคร : มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๐๐.
พระอริยมุนี วัดมกุฎกษัตริยาราม. พระคาถาธรรมบทแปล. พระนคร : โรงพิมพบํารุงนุกูลกิจ, ร.ศ.

๑๒๘.
พระอริยมุนี (แจม). คาถาธรรมบทแปล. ม.ป.ท. , ๒๔๕๗.
พระอุดรคณาธิการ และ พระมหาจําลอง ภูริปฺโ. พจนานุกรมบาลี-ไทยฉบับนักศึกษา, กรุงเทพ

: โรงพิมพการศาสนา กรมการศาสนา, ๒๕๑๑.
พัฒน เพ็งผลา. ประวัติวรรณคดีบาลี.  ประจวบคีรีขันธ : โรงพิมพศูนยการทหารราบคายธนรัชต,

๒๕๒๔.
พิทูร มลิวัลย. คูมือการศึกษาโพธิปกขิยธรรม. กรุงเทพ : ฝายปริยัติปกรณ กองศาสนาศึกษา

กรมการศาสนา, ๒๕๒๘.
ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว. พุทธศาสนาปฏิบัติอยางไร. กรุงเทพ : การไฟฟา

ฝายผลิตแหงประเทศไทย, ๒๕๒๖.
มงกฎุเกลาเจาอยูหวั, พระบาทสมเดจ็พระ. พระราชนพินธโคลงสภุาษติ. กรุงเทพ : คณะอนกุรรมการ

รวบรวมและคนควาเกีย่วกบัพระราชนพินธเร่ืองตาง ๆ ของพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา
เจาอยูหวั, ๒๕๒๐.

มหามกุฎราชวิทยาลัย. พระวินัยปฎก. เลม ๑ ภาคที่ ๑, มหาวิภังค ปฐมภาคและอรรถกถา.
กรุงเทพ : มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๒๗.
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มหามกุฎราชวิทยาลัย. พระวินัยปฎก. เลม ๑ ภาคที่ ๒, มหาวิภังค ปฐมภาคและอรรถกถา.
กรุงเทพ : มหา มกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๗.

_________. พระวินัยปฎก. เลม ๑ ภาคที่ ๓, มหาวิภังค ปฐมภาค-ทุติยภาคและอรรถ-กถา.
กรุงเทพ : มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๒๙.

_________. พระวินัยปฎก. เลม ๒, มหาวิภังค ทุติยภาคและอรรถกถา. กรุงเทพ : มหามกุฎราช
วิทยาลัย, ๒๕๒๘

_________. พระวินัยปฎก. เลม ๓, ภิกขุนีวิภังคและอรรถกถา. กรุงเทพ : มหามกุฎราชวิทยาลัย,
๒๕๒๘.

_________. พระวินัยปฎก. เลม ๔, มหาวรรค ภาค ๑ และอรรถกถา. กรุงเทพ : มหามกุฎราช
วิทยาลัย, ๒๕๒๗.

_________. พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต. เลมที่ ๑ ภาคที่ ๕, และอรรถกถา. กรุงเทพ
: มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๒๘.

_________. พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ขุททกปาฐ. เลมที่ ๑. กรุงเทพ : มหามกุฎราช
วิทยาลัย, ๒๕๒๗.

_________. พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท. เลมที่ ๑ ภาคที่ ๒ ตอนที่ ๑.
กรุงเทพ : มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๒๖.

_________. พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท. เลมที่ ๑ ภาคที่ ๒ ตอนที่ ๒.
กรุงเทพ : มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๒๖.

_________. พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท. เลมที่ ๑ ภาคที่ ๒ ตอนที่ ๓.
กรุงเทพ : มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๒๖.

_________. พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท. เลมที่ ๑ ภาคที่ ๒ ตอนที่ ๔.
กรุงเทพ : มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๒๖.

_________. พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก. เลมที่ ๓ ภาคที่ ๔. กรุงเทพ : มหา
มกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๖.

_________. พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก. เลมที่ ๓ ภาคที่ ๕. กรุงเทพ : มหา
มกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๗.

_________. พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก. เลมที่ ๓ ภาคที่ ๖. กรุงเทพ : มหา
มกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๗.
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มหามกุฎราชวิทยาลัย. พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ชาดก. เลมที่ ๓ ภาคที่ ๗. กรุงเทพ
: มหา มกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๖.
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